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ఆచార్య కె సర్వోత్తమ రావు తిరుపతి 
తెలుగు అధ్యయన శాఖాధ్యక్షులు 20.12.1899 

శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం 

నాకూ డా॥ జయరామరెడ్డికి పాతి కేళ్ళనుండి పరిచయం ఉంది, 

ఎం,ఏ, తెలుగు చదువుకునే రోజులలో కలిసి తిరిగాం, ఎస్.వి, యూని 

వర్చిటి పార్కుల్లో రూముల్లో లై |బరీలలో పాఠ్యాంశాలు చర్చించు 

కునే వాళ్ళం. ఎం.ఏ, అయ్యాక రెడ్డి పభుత్వ కళాశాలలో చేరడం 

దూరం కావడం జరిగింది, నేనూ ఓరియంటల్ కాలేజి ఉద్యోగం 

వదలి పెట్టి యూనివర్సిటిలో లెక్చరర్ కావడం కాకతాళీయం. ఆ తరు 

వాత రీడర్ కావడం, తదనంతరం (పాఫెసర్ కావడం దైవ నిర్ణ 

యాలు అనడం సబబు. రీడర్గా ఉన్నప్పుడు మి|తులు జయ 

రామరెడ్డి తెలుగులో పి, హెచ్.డి,చే యాలనుకోవడం.కీ,శే॥ డా!జియన్, 

రెడ్డిగారి సూచనల మేరకు శీర్షిక ఎన్నుకోవడం, నా పర్యవేక్షణలో 

పరిశోధన సాగించడం వగైరాలు "కలిసొచ్చిన కాలంలో” జరిగిన 

సన్ని వేశాలు. అయినా పరి |శమించి రెడ్డి పి, హెచ్.డి, పట్టా పుచ్చు 

కోవడం అతనికే కాదు నాకూ ఎంతో సంతోషకరముయిన అంశం, 

రామాయణం భారతం - వీటిని ఇడిహాసాలనడం పరిపాటి, 

వీటిని కల్పనలని డ్రోసిపుచ్చడం అవీ చేకానికీ గుర్తు. యథాతథంగా 

జరిగిందనుకోవడం నమ్మకానికి సంబంధించిన అంశం. నది జన్మస్థా 

నంలో చిన్నదిగా కనిపించినా కొంఢథలో ఉరికి కోనల్లో నిండి మైదా 

నాలలో |పవహిస్తూ “ఎంత పెద్దన ది” అనే భావన కలిగించే విధంగా 

భారత కథ పెరిగింది, ఉప కథలు ఉప నచుల్లా చేరాయి. వక్క బట్టి? 



IV 

పురాణ (శ్రవణ కాలంలో సందేహాలు అడిగే కోతల బట్టి “ఇంలింతగా” 

పెరిగింది. చివరకు అనేకాంశాలు చేరి “విజ్ఞాన సర్వస్నం”లా రూపం 

మార్చుకుంది, అలాంటి భారతానికి దక్షిణ దేశంలో |పతేకించి “గెలు 

గునాటి ఆదరం పెరిగింది, “వింటి భారతం వినాలి” అన్నంతగా 

తన స్థానాన్ని పదిలపరచుకుంది, దీనికి భారతకథ ఒక కారణమయితే 

రచన మరో కారణమయింది. 

ఆంధ) మహాభారతాన్ని ఎందరో ఎన్నో దృక్పథాలలో పరిశీ 

లించారు. రస దృష్టితో చూచినవారు కొందరు, ధ్వని దృష్టితో పరిశీ 

లించినవారు మరి కొందరు, మనస్తత్వ విశ్లేషణ చేసినవారు ఇంకా 

కొందరు. పా(తకు పాత) విడమరచి, పర్వానికి సర్వం వేరుచేసి 

కవికి కవికి పోటీలు, తేడాలు చెబుతూ కొందరు ఇలా ఎన్నో రకాలుగా 

పరిశోధన చేశారు. అయినా | తవ్వితీయవలసిన రత్నాలు భారతంలో 

ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆ |(పయత్నంలోని భాగమే డా॥ జయ 

రామరెడ్డి “ఆంధీ మహాభారతములో వరాలు _ శాపాలు ఒక పరిశీలన” 

ఈ వరిశీలనకు ఎంతోపపిక కావాలి. విశ్లేషణకు ఎంతో జా తృ కావాలీ, 

వివరణకు ఎంతోనేర్చు కూడాకావాలి, ఇవన్నీ రెడ్డికి పుష్కలంగా ఉన్నా 

యనడానికి ఈ సిద్ధాంత వ్యాసం సొక్ష్యం, యాచిత వరం, అయా 

చిత వరం, యాచితాయాచిత వరం,అనే వింగడింపు, అలాగే శాపంలో 

స్థాన _భష్టాత్మక శాపాలు, స్వరూవ వైకల్య శాపొలు, పరిశిష్టంలాంటి 

విభాగం వాటిలో అంతర్విభాగం మొదలయినవి సూక్ష్మదృష్టితో చూచి 

విశ్తేషించిన విశేషాలు. ఈ (గంథ మందలి విషయసూచికను చూస్తే 

దిని విశిష్టత తెలుస్తుంది. 

ఈ విశ్లేషణ వల్ల తెలిసిన సత్యాలిన్నో , మచ్చుకు భారతమన 

గానే భారత నాయకుడు కృష్ణుడని, నారాయణుడని చెప్పడం అలవా 
౨ మైనా వరాలు శాపాలలో “శివుని” (పాధాన్యమే ఎక్కువ కనిపించడం 
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చాల చి|తమయిన విషయం, శావం ఇప్పు డం,ఆభాగమున్న భారత 

సన్ని వేశాన్ని సం|గహంగా ఉదాహరించడం, కథను వివరించడం 

చివరకు పాణ భూతమయిన పద్యాలను ఉటంకించడం లాంటి పద్దతి 

ఈ సిద్ధాంత (గంథంలో కనిపించే | పణాళికం 

తమిళులు కంబ మహాకవిని అభిమానిస్తారు, కంబనికి కోవెల 

కూడా కట్టారు. కంబ రామాయణానికి సంబంధించిన అన్ని పుస్తకాలు, 

అన్ని వ్యాసాలు ఒక చోట చేర్చారు, కాని అంధులు ఈ విషయంలో 

ఇంకా ఎంతో వెనుకబడి ఉన్నారనడం సత్యం, భారతానికి సంబం 

థించిన అన్ని పుస్తకాలను, వ్యాసాలను, దేవాలయాలలో కనిపించే 

భారత శిల్పాల జాబితాలను భారతం [పదర్శించే వారి భోగట్టాను, జక 

చోట చేర్చడం చాల అవసరం. ఈ కఠి ఏరోజు నిజమవుతుందో. 

“ఆం|ధ మహాభారతములో వరాలు, శాపాలు _ ఒక వరిశీలన” 

అనే సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని జయరామ రెడ్డి ముద్రించాలనుకోవడం వర 

వశింపజేసే విషయం. తిరుమల తిరువతి దేవస్థానం ఆర్థిక సహాయం 

అందించడం మెచ్చు కోవలసిన అంశం. ఈ గ్రంథం వ్యాప్పిలోనికి 

రావాలని కోరక, భారతానికి సంబంధించి ఇంకా అనేక రకాలుగా పరి 

శోధనలు సాగాలని నా అకొంక్ష, 
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అవనిగడ్డ నారాయణమూర్తి ఎంపి. 20.12.1898 
అనాటి 9 

ఆం [ధోవన్యాసకులు శ్రీకాళహ సి 
యస్.వి.ఏ. పభుత్వ కళాశాల 

శ్రీకాళహస్తి 

మననులోని మాట 

పొభీన ఆం|ధసాహిత్యమన్నా, అందునూ కవి|తయ భారత 

మన్నా మొదటి నుంచి నాకెనలేని అభిమానము. ఆ కారణముచే 

మా శాఖలో పనిచేయు మి|తులు డా॥ జయరామ రెడ్డి గారు “ఆం|ధ 

మహాభారతములో వరాలు, శాపాలు _ ఒక పరిశీలని అను తను సిద్దాం 

త గింథమును చదివి అభి పాయమును లిఖిత రూవమున నొసగు 

డని కోరగా మిగుల సంతోషించికిని ఈ _గంథమును సాంతముగా 

చదివి అనందించిలిని, అ అనుభూతికి వాగూవమే యా మనసు 

లోని మాట, 

తేలికపాటి రచనల మీద సిద్దాంత వ్యాసములను (వాసి 

MPhil, Ph:D. వట్టాలు పొందుచున్న _ నేటి రోజులలో పొచీన 

సాహిత్యము వట్ల మోజుతో (పాచీన సాహిత్యముపై ఇట్టి సిద్ధాంత 
వ్యాసము సమర్పించుట గొప్ప విషయమే. ఇట్టి పరిశోధన గ9ంథ 

ములకుకావలసిన _పథానసాధనము ఓపిక, అది పుష్కలముగ నుండుట 

వేత రెడ్డిగారు ఈ గీంథమును వ్రాయ గల్లిరి . కవితుయి భార 

తములోని వరాలను, శాపాలను ఏర్చి కూర్చుకొనుటలోను, వర్గీకరించు 

టలోను రచయిత కృషి ఓపిక అభినందించ తగ్గది, 

ఈ సిద్ధాంత (గ్రంథము శాస్త్రాపన్యాసకులు (5016006 Lec- 

turers) సాగించు పరిశోధన కోవలోనికి సమాన మైనదని నా మనో 

_ భిపాయము, సాహితీ పిపాసవుల కీ గంధము ఆకర్షించి రసానందము 

కలుగ చేయదు, కేవలము విషయ పరిజ్ఞానము నపేక్షించు సాహితీ 
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జిజ్ఞాసువులకు మా|తమే యిది యుపయుక్త ము కాగలదు, ఇట్టీ పరి 

శోధనా (గంధములు సాహిత్య చరిత)లో చోటుచేనుకోదగ్గవే, అన్ని 

(గంథములు రసానందము నివ్వవలయునని గాని, సర్వ జనామో 

దములు కావలయునని గాని నియమము లేదు, అందువలన సాహితీ 

జిజ్ఞాసువులు కొందరైనా దీనిని చదివి ఆనందాను భూతిని పొందినచో 
రచయిత కృషి ఫలించినల్లీ - 

మిగుల ఓపికతో పరిశ9మించి కవిత్రయ భారతము పి ఇట్టి పరి 

శోధనా గ౦ంథమును రచించిన మిత్రులు జయరామ రెడ్డిగారి జ్జాన 

పసూన సమేత శ్రీ కాళహస్వీశ్వరస్వామి సంపూర్ణ ఆయురారోగ్య 

ఐశ్వర్యమును (వపాదింప వలయునని మనసారా పార్థిస్తూ 
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ఏ1 12444,ఓ. కౌరవ ఫై న్యాధ్యక్షా పదవీ స్వీకారములు 

9 1.1.2.4.4.2.1. భీష్ముని యంగీకారము 

2.1.1.24,4,2ఓ (దోణుని యంగికారము 

3.1.1.2.4 4.2.8. అతిరథ మహారథుల అక్తేహిణీ 

నాయకత్వము 
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3.1.1.2.5. కామ రూవత్వ వరములు 
3.1.1.2.5,1. సుందోవసుందుల కామ రూపత్వము 

341.12,5,2, రావణుని కామ రూపత్వము 

3.1.1.2.6. భవిష్యత్క్మథన వరములు 

3.1.1.2.6.1. ఖాండవవన దహనము 

B.1.1.2.6.2, మర్త్యుల మరణము 

3.1.1.2.86.3. తి9పురాసుర సంహార వృతాంతము 

3.1.1.2.6.4. సజల సము|ద వృత్తాంతము 

3.1.1.2.7. విముక్తి వరములు 

3. 1.1.2.7.1. దాస్య విముక్తి వరములు 
3.1.1.2.7-1.!. వినతా దాస్య విముక్తి 

3.1.1.2.7.1,2 పాండవుల దాస్యవిము క్రి 
3, 1,l.2.7.2 బంధ విము క్రివరములు 

3.1.1.2.7.2.1. సుయోధన బంధ విముక్తి 

3.1.1.2.7.2.2, సుశర్మ బంధ విముక్తి 

3,1.1.3.. రక్షణానుబంధి వరములు 

9.1.1..1. రక్షక వరములు 

3,1.1.8.1.1. |వధథాన దేవతల వరములు 

3.1.1.3.1.1.1. బహ్మ వరములు 
3.11.3.11.1.1, దేవగణాధిక్య వరము 
2.1.1.9 1.1.1.2. మృత్యు దేవతాను[గహము 

3 1.1.8.1.1.1.. (పజా సంరక్షణ వరము 

కంస లి ఓ 12 విష్ణు వరములు 

9.1.[.841.142.1. అసుర సంహారము 

9. ll9 ll ele వైన్య సార్వభౌమత్యము 

3. L.1.8.1.1.8 మాహేశ్వర వరములు 

118 

118 

119 

120 

120 

121 

128 

128 

12లి 

124 

124 

1£9 

126 

126 

127 

128 

128 

128 

128 

129 

130 

130 

1931 

191 

192 

194 



XVI 

11.80.1191, యాగ పునరుద్దరణ వరము 

8.1.1.3.1.1.9.2, (పజా సంరక్షణ వరము 

ల.1.1.9.1.2. ముఖ్య దేవతల వరములు 

3.1.1.8.1.2,1. సూర్య వరములు 

ల. 1.1.3.1.2,1.1. కుంతి కన్యాత్వరక్షణ 

81.13 1.2.1.2. |దౌవది పరాభవ రక్షణ 

3.1.1.3.1.22, బృహస్పతి వరము-శచిదేవి క్షణ 

d.l.l.9.1.9. మహర్షి వరము_.పరాశఠ మహర్షి వరము 

8.1.19.1.4. మహీపతి రక్షకవరము 

సంవర్పునుని వరము 
$.1.1.8.1.5, పుర రక్షక వరములు 

311.31.1. మాహీష్మతీ పుర రక్షణ 

3.1.1.9.1.5.2, గిర్మివజ పురరక్షణ 

3.1.1.9.2.2. అజేయ పరములు 

3,1.1.93.2.1. ఉమేశ్వర వరము 

ఏ.1.13.22. తాతల వరము 

3.1.1.8.9, ఆయుధ వరములు 

3,1.1.9.2.1. తపోదేవత వరములు 

3.1.1.8.8.1.!. థీకృష్ణునకు సుదర్శన చక పదానము 

3,1.1.3.9.1.2. కరంధమునకు సేనాకాంచన | పాపి, 

3,1.1.9.3.2. ఇతర దేవతల వరములు 

3.1.1.3.9.2.1. శివుని “దండ” | పదానము 

3.1.1.3.8.2.2. ఆగ్ని దేవుని ధనుర్యాణ (పదానము 

3.1.1.9.9.2.9. వరుణ దేవునిగదా (ప్రదానము 

3.119,4, అస్ర వరములు 

ఏం సేలం టీ ఓం విశిష్టా ప్రములు 
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ల్ర.1.1.8.4.1.1. |[బహ్మాస్ర్ర (పొప్పి 

ల.1.1.8.41.2, నారాయణా స్త్ర (పొప్పి 

9.1.1.841.3. పాశవతాస్త్రపొప్పి 

ల.1.1.8.41,4. సమ్మోహనాస్ర్ర | పొప్పి 

3.1,1.9.42, దివ్యాస్ర వరములు 

శీ 1.1.8.4.2.]. హరుని దివ్యాప్ర దానము 

ల.1.1.8.4.2.2, అర్జునుని అనలాస్త్ర (పదానము 

3.1.1.9, పరికర [ప్రదాన వరములు 

dleld. del. నిత్యావసరార్థము 

శ.1.1.8,5.1.1. ఉదక (పదానము 

$.1.1.8.5,1.2. అరణి | పదానము 

8.1.1.8.5.2, ఆ(శిత పోషణార్లము-తామిస్టాలి |[పదానము 
థి థి 

9,1.1.8.9.9. శతు జయార్థము 

4.1.1.9.5.9.1. కూప ఖననము 

5119059 2. [తిప్తుర నిర్మాణము 

ల.1.1..9.9,9 మయుడు పుర నిర్మాణము 

d.1.1.3,.9,9.4. కర్ణుని కవచకుండల _పదానము 

3.1.1.9.9.4. పాలనార్థము 

.1.1.9.5.4.1. మయ నిర్మిత సభాంగణము 

8.1.1.8.5.4.2. అర్జునునికి భగదత్తుని ఉపాయనములు 

3.1.1.9.9.9. అలంకారార్థము 

8.1.1.3.5.5.1. ఇంద్ర కుండలములు 

9805 పౌష్య మహాదేవి కుండలములు 

1.1.4. మనస త్వానుబంధి వరములు 

3.1.1.4.1. అవతరణ-గంగావతరణ వరము 

11.42 అనుమతి వరములు 



XIX 

81.1.4.2.1, యాగానుమతి వరము 

3.1.1.4.2.2. సమరానుమతి వరములు 

ల.1.1.4.2.2,!, ధర్మరాజునకు భీష్మ [దోణ కృపా 

చార్యుల సమరానుమతి. 

8.1.1.4,2.2.2. కర్టునకు భీష్ముని సమరానుమతి 

$11428. మరజానుమతి వరము 

ఫీష్కునకు శ్రీకృష్టునియనుమతి = 

3.1.1.48. ఆభయ వరములు 

ల 114,511. [బహ వరములు 

3.1.1.48.1.1. దేవతల సం [పొర్థనము 

క. చార్వాకుని సం |పార్థనము 

3.1.1.4.8.2. ఇంద వరము-సురభి సం ప్రార్థనము 
941.1.4.9.8 అగ్ని దేవుని వరము-నహదేవ సం(పార్ధనము. 
dol.l.4.8 4, జంరు జాల సం|పార్థనము_ధర్మరాజు వరము 

9.1.1.4... సైనికుల సం _పార్గనమ' అర్జునుని వరము 

9,1.1 4,4, కృపా వరములు 

9.1.1.4.41. దై వకృపా వరములు 
911411. నర నారాయణుల వరము 

.1.1.4,4.1.2. మాహేశ్వర వరము 

dll 4d hel. 3. శ్రీ కృష్ణ వరములు 

8,1.1.4,4.1,2.1. సాత్వతికి 

శ, 1.1.4.4,1.8.2. కుంత్యాదులకు 

9.1.1.4 4.1.4 ఇంద వరములు 

శ్ర. 1.1.44,1.4.1, క]దువకు 

1.14.4 1,42. కొంగకు 

శి 1 1.4.1, అగ్ని దేవుని వరము 
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2212144186, గరుత్మంతుని వరము 
3:1.1444,ఓ మహర్షి కృపావరములు 
8.1.1.4.4,2,1, అ|త మహర్షి వరము 
ఏ.1.1.4.42ిఓ, అగస్త్య మహర్షి వరము 

81. 1.4.4.2.8, గౌతమ మహాముని వరము. 
9,11,448, మర్త్య కృపా వరములు 
3.114481, యయాతి కృపావరము 
d.1.1l.44.9.2, కంకుభట్టుని కృపావరము 

31.1445. కర్ణుని కృపాపరము 

3,1.1.4.4.8.4. అర్జునుని కృపా వరములు 

3.lel bo లలి lel. అశ్వత్థామ సంరక్షణము: 

,1.1.4.4.8.4.£. శకునిపు|త సంరక్షణము 

3.1.1.4.4.9.4.9. దుస్సల పౌత్ర సంరక్షరణము. 
3.1.14,40.44 మయ సంరక్షణము 

3.114485. వీరాభిమన్యు వరము 
3.1.1.4.5. ఉపశాంతి వరములు 

3,141.41. (బహ్మకోధోప శాంతి. 

ఏ.1.1.4.54£, రు[ద్యకోధోవ శాంతి 

3,1.1.45.2.1. గోపులపై రుద (కోధోవ శాంతి 

3.114522 దక్షోధ్వర భంగోద్భవ [కోధోవశాంతి 

3,1.1.4.5.2,9. భార్గవ శిక్షోద్భవ (కోధోప' శాంతిః 

3.1.1.45.3. థ్రీకృష్ణుని |కోధోప శాంతి 

శ, 1.1.4.5.4. కుమారస్వామి కోధోప శాంతి 

2, 1.1.4.5. మహేం[ద (కోధోవ శాంతి. 

9,1.1.4.5.6. పులస్త్యుని క్రోధో శాంతి 

8,1.1.4.5.7. జమదగ్ని |కోధోవ శాంతి 

21,1.4,5.68. వరతరాముని |కోధోవ శాంతి" 
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3.1.1.4 $,8, పరాశర మసార్షి (కోధోప శాంతి 

3,1.1.4.5.10. జార్వుని [కోధోవ శాంతి 

9.1.1.4.5.11. భీమ్మని |క్రోధోప శాంతి 

3,1.1.4.5.12. అష్టమహిషీ జన |కోధోవ శాంతి 

ఏ,1.1.45.18. గాంధారీ ధృత రా్టుల [కోధోప శాంతి 

3,1.1.4.6. సహాయవరములు 

3.11.4.1. సమరములో |వత్యక్ష సహాయము 

లి 

3.1.1.4.6.1.2. దుర్యోధనునకు శల్య సహాయము 

91.14.6819. ధర్మరాజుకు శల్య సహాయము 

3.1.1.4.6.1.4 అర్జునునకు సాత్యకి స 

3,1.1.4.6.2. సమరములో పరోక్ష సహాయము 

3.1.1.4.6.2.,1. ఇం [దునికి శివ కేశవుల వరము 

3.1.1.4.6.2.2, అశ్వత్థానుకు మాహేశ్వర వరము 

3.1.1.4.6.2.9. థ్రీకృష్ణునివరము-భఖీష్మ వదార్థము 

B,1.1.4.8.2.4. అగస్స్య మహర్షి సము దపానము 

3.1.1.4.8.9. సారథ్య సహాయ వరములు 

-3.1.1.4.6.3.]. విజయునకు శ్రీకృష్ణ సారథ్యము 

3.1.1.4.6.8e2. కర్ణునకు శల్య సారథ్యము 

9.1.1.4.6.1. ఇతర సహాయ వరములు 

3 1.1.4.6.4.1. శ్వేతకికి ఇందుక్సేర సహాయము 

9.1.1.4.6.4.2. ఇంద్రునకు శ్రీకృష్ణుని సహాయము 

రకం [థీం 00 ఉపాయవరములు 

ALLA దై వపో9క్కములు 

dll, (బహ్మ వరములు 

2.1 .led.Tell.]. దధీచి సం (పార్ధనోపాయము 
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8:1.1.47.1.1.2. అగ్ని సం|పార్థనో పాయము 
8.1.1 4011ల, అగ్ని జ్వాలోవశాంతికి నుపాయము 

9.114712 విష్ణుమూర్తి వరములు 
8, 1.1.4.7.1.2.1, వృ|త సంహారోపాయము 

®1,1.4.7.1.2.2. కాలకేయ సంహారోపాయము 

8,114,718 అశ్వమేథ సన్నా హోపొయము 

d.1.1.4,7.1,8.4 కి [గహణమునకె సూర్యోపాయము 

114,702 బుషి (ప్రోక్సములు 

8.1.1.4,7.2.1, మరుత్తుని యాగ విధికై నారదోపాయము 

8,1.1.4.7.2.2. వేదవ్యాస మహర్షి వరములు 
114/2, ద! ధృతరా|ష్టునకు వాసుదేవా 

శంయోపాయము 

9,1.1.4,7.2,2.2. అశ్వ మేథమునకైై ధనార్జనోపాయము 
$.1.1.4,78. వీర పోక ములు 

1.1.4.7 3.1. భీష్మ వధోపాయము 

3,1.1.4.7.32. |దోణ వధోపాయము 

3.1.1.4.7.3.8. (పహ్లాదుని యైశ్యర్యసిద్ధికి హేతువు 

.1.1.4.6. సందేహ నివృతి వరములు 

9.1.1.4.8.1. శ్రీమన్నా గాయణమూర్తి రహస్యము 

8.1.1.4.8.2. భీష్మ విజయ సందేహము 

3.1.1.4.8.9. కురుక్షీతమున పార్థసారథి సందేహాము 

9.1.1.4.8.4. అశరిరవాణి పట్ల ధర్మరాజు సందేహము 

9 1.:.4,8.5. యక్షాకారము పట్ల ధర్మరాజు సందేహము 

3.1.1.4.8.6. బాహ్మణోవదేశము పట్ల కర్ణుని సందేహము 

3.1.1.4.8.7. వ్యాస జన్మవట్ల సుమంతాదుల సందేహము 

3.1.1.4.9. సమయ వరములు 
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81.1481 నారదుమహర్షి సమయోపదేశము 

3,1.140.ఏ. గోగణము పట్ల .రంశి దేవునీ సమయమ ' 

3.1.1.4.9.%. బకాసురుని సమయము 

3,1.1.4.9.4, బకానుచరుల పట్లఖీముని సమయము 

ఏ.11-410. సంహార వరములు " 

3 1.1.4.10.1. రాక్షస సంహారములు 

3.1.4 10.1.1. విష్ణుమూర్తి రాక్షస సంహారము 

3.1.1.4.10.1.1.1. భూతలాసుర సరిహారము 

3.1.1.4.10.1.1.2. రసాతలాసుర సంహారము 

3.1.1.4.10.1,2. రు|దుడు తిపురాసుర నలహార ము 

3,1.1.4,10.2. మహీవతుల సంహారముళలు 

3.1.1.4.10.2.1. భీష్మ వినాశము 

31.14.1022. శల్య సంహారము 

3,1.1.4.11. (పత్యువకృతి వరములు 

3.1.1.4.11.1, భూదేని (వతికృతి 
3.1.1.4.11.2. ఆశ్రిత వక | పతికృతి 

3.1.1.5. విశ్వాసానుబ౭ధి వరములు 
3,1.1.5.1. లోకాంతర సందర్శన కాంక్ష 

311.4. 51.1. ధర్మరాజు సోదర సందర్శనాభి లాష 

314151. సుతబాలధవ సందర్శనాకాళిక్ష 

3,115.2. పుణ్యలోక [పొ స్తీ వరములు. 

11.1.5 2. కృతి కలకు పుణ్యలోక (పోప్పి 

34 1.1.5.2.2. కురుక్షేత మృతులకు పుణ్యలోక (పో స్తీ 
శ్ర, 1.1.5.2. (బహ్మరాక్షసులకు సుగతి [పొప్పి 

ఏట 5.2.4. వరళురాముని సద్గతి కాంక్ష 
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8.1.1.5.2,6. మాంధాత్భకు పుణ్యలోక [పొప్పి 

8.1.1.5.2.7. వివిధ దానాదుల వలప పుణ్యలోక ,(పాప్తి 

8.1.1.5.2.8. సుమిత్ర, గోవులకు పుణ్యలోక (పొష్టి 

9.1.1.5.8. విశ్వరూప సందర్శన వరములు 
8.1.1.5.9.1. బుషిదర్శిత విశ్వరూపము 

3.1.1.5.8.1.1. కశ్యప దర్శిత విశ్వరూవము 

ల,1.1.5.9.1.2. నారద దర్శిత విశ్వరూపము 

9.1.1.5.98.1.3. ఉదంకముని దర్శిత విశ్వరూవము 

3.1.1.5.3.2. మర్ష్య దర్శిత విశ్వరూపము 
8.1.1.5.9.2.1, కొరవ సథభాసదులు దర్శించిన విశ్వరూవము 

81.1.5. 92,2. పార్ధ సందర్శిత విశ్వరూవము 

3.1.1.6. పరిశిష్టము 

9.1.1.6.1. అనేకానేక వరములు 

3.1.1 8.1.1. |బహ్మవరములు 

3.1.1.6.1.1,1. పై [శవణుని భాగ్యము 

9,1.1.6.1.1,2. సుందోపసుందుల భాగ్యము 

3.1.1.6.1.2. గరుత్మంతుని వట్ల శ్రీమన్నారాయణమూర్తి 

వరములు 

$.1.1.8.1,8. గయుని పట్ల అగ్ని దేవుని వరములు 

$,1.1.81,4 శకుంతల పట్ల కణ్వమహాముని వరములు 

8,1.1.6.1.5. రుశికునిపట్ల చ్యవనముని వరములు 

9.1.1.62. సవరించి యిచ్చిన వరములు 

4.1.1.6.2.]. |తిపుర వినాశము వట్ల |బహ్మవరము 

3 1.16.22 సైంధవ విజయము పట్ల మా హేశ్వర వరము 
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9, 1.1.6.2.) మతంగుని వల్ల ఇందు)ని. వరము 

9.1.1.6. | వకీర్ణక వరములు 

9.1.1.6.8.1e _బహ్మవరములు' 

91.1091. అగ్నా దుల నిష్కు తిపొప్పి 

8.1 .1.63 1 ఓ మృత్యుదేవతాశువుల వరిణామము =. 

3.1.1.8. 8, వృ (తాసురుని బలాధిక్యము 

$9.1.1.8.3.1.4. కుంభకర్ణుని న్యిదావరము 

$11881. ఉప్టాంగ వికృతి 

8.1.1.6.8.2+ విష్ణవరములు 

9:1.1.6.9.2.1. దేవతల వివిధ కార్యనిముక్తి 

హా 11.6322 సప్రర్షుఅ ధర్మశాస్త్ర కరణ | వకృళత్తి 

3.1.1 6.8.2.8= విష్ణుమూర్తి హవిర్భాగ (గ్రహణము 

"'411.1.6.3.2.4. కపిధ్వజాదుల యంలతర్థా'వ సమ 

4.1.1.6.9.9. మాహేశ్వర వరములు 

ఫ,1.1.8.3 3.1. మా హేశ్వరాత్మకమగు జ్వరమూ 

“ఫ1.1.6.8.8.2. విష్ణువు వరమ శేజోవిరాజాడగుటకు: హేతువు. 

$.1.1.0.3.83. మంకణుని తపోవృద్ధి 

01.16.84. పాండవ సైన్యాధ్యక్ష విషయమున శ్రీకృష్ణుని 

/. నియోగము 

$.1.1.8.8.5. గోవులందు లక్ష్మీ నిరంతర వాసము 

$.1.1.6.8.6. సప్పమాతృకల, స్వాహాదేవుల ప్రై కుమారస్వామి 

మాతృభావన 

$.1.1.8.9.7 యమధర్మరాజు వరములు 

9.1..6.2.7.1. ధర్మరాజునకు ధ వైక్యబుద్ధి 

11.69.72. సావి (తీ శ్వశురునకు పునః దృష్టి ప్రాప్తి 

3.1.1.8.8.7.3 సావిత్రీ శ్వవరునకు పునః రాజ్య (పాపి 
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8&.1.1,6,3.7.4. పొండవుల అజ్ఞాతవాస వేష (పాప్పి 

ల.1.1.6 3.8. దేవతల వరములు 

d.1.1.6.83.8.1. [తితాదులకు సోమపాన ఫలము 

4, 1.1.£.8.8.2. భీమునకు హనుమదూప సందర్శన భాగ్యము 
ల.1.1.6.8.9. నారద మహర్షి వరము_సభా వివరణ 

9.1.1.6.3.:0. మహర్షులు మునుల, |బాహ్మణుల వరములు 

3.1.1.6.3.10.1, కీటకమునకు బాదరాయణ వరము 

3.1.1.6.9.10,2, నాలాయని సంతృపిక్తె. మౌదలు్యని వరము 

3.1.1.6.9.10.3. ఉదంకముని సొదాస రాజు రాక్షసభావ 

నిర్మూలనము 

3.1.1.6.3.10.4 ధౌమ్యుని పౌరోహిత్యాంగికారము 

3,1.1.6.3.10.5 అజ్ఞాత వాసకాలక్షేమమునకై |బాహ్మణుల 

యాశీర్వచనము 

341.1.6.8.11. రాజుల వరములు 

3.1.1.6.3.11.1. ఒక రాజువరము-జన్మ కథన రహస్యము 

3.1.1.6.3.11.2. దుర్యోధనుని పొయోపవేశో వసంహరణము 

3118.83.11... జనమేజయరాజు సర్పయాగ విరమణ 

3.1.1.6.9.11.4. సావి [తీ సత్యవంతుల పరిణయమునకు. 

ద్యుమక్సేనుని యంగీకారము 
B.1.1.6.2.12, గాక్షసుల వరనులు 

3.1.1.6.2.12.1. మధుకై.టభుల మరణాంగికారము 

3.1.1.3. 12.2 శర్మిష్థాదుల దాస్యమునకు వృషపర్వు 

అంగికారము 

8,110,818. తిర్మక్యుల వరము=-పొవురముల యతిథి 

సత్కారము 

81.2. వై ఫల్య వరములు 
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usin పరజీశామ వాక్ వైఫల్యము 

3.1.2.2. దోంణాచార్య వాక్. _వైఫల్యము 

9.1.8. అదత్న వరము-ఇం|దుని అదత్త వరము 

3.1.2. అయాచిత వరములు 

ర. 1బహ్మవరములు 

$,2.1.1. దేవతల కాధిక్యము నిలుపు వరము 

9.212. వాసుకికి నవ్యయత్వవరము 

3.2.1.9. శ్రీరామునకు మృత వానర పునరుజ్జీవనము 

3.2,1.4. సురభి మార్తాండుల సంతానమునకు గోలోక వాసము 

9.2.1.5. సురభి సంతానమునకు గోలోకవాసము 

9,2.1.6. గోవులకు “శృంగ” వరము 

92.2. విష్ణుమూర్తి వరములు 

శ.2,2.1. నరకాసురునకు వైష్ణవాస్రము 

92 ఓఓ. గరుత్మంతునకు బలా భివృద్ధి 

స్టడి. 3. శివుని వరములు 

$9,28,1. వేదవ్యాసమహార్షికి “పత సదృశచ్
భాయా ను 

గమనము 

9.2 8.2. గృథ జంబుకములకు క్తుధో భావము 

9.24. శ్రీరాముని వరమః-హనుమత్కథా సుస్థరత్వ్వ్వ 

3.2.5. థ్రీ కృష్ణుని వరములు 

4.2.5.1. భఖీమ్మాదులకు దివ్యదృష్టివరము 

ఇడి, డి. అంపశయ్యపై నున్న గాంగేయ నికీ ననేక వరమ లు 

4.2.6. షణ్బుఖుని శతృసంహార నరము 

9.2.7. గీర్వాణ విభుని వరములు 

9.2.7.1. ఉదంకమునికి దేవేంద్రుని సాహయ్యము 

4.2.7.2, వసురాజుకు ననేక వరములు 

3.2.7.3. అర్జునునకు ననేకాస్త్ర దానములు 
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రది tls అర్జునునకు దివ్యాస్త్ర (పొపిక్షె ఇం(దుని యాకాంక్ష 947 

దడ గ అర్జునునకు “అమరావతి” (ప వేళార్హత 

ల.2,8 శిబికి ఇం[దాగ్నుల వరము 

౩.9. అగ్ని దేవుని వరములు 

3.2,1.9.1. ఉదంక మునికి నుపాయ సూచన 

5.29.2, గోసేవా ఫలము 

3.2.10. యమ ధర్మరాజు వరములు 

3.2.10.1. ఒక |బాహ్మణ కుటుంబ సభ్యులకు స్వర్ణోక 

సాగ్యతము 

3.2.10.2. యాగాదులలో హింసాహింస వివేకము 

3.2.10.8. సుదర్శనా ఓఘవతులకు నూర్జ్యలోకానుమతి 

ఎ.2,10.4 జనక రాజునకు శాశ్వత వివేక వరిపాకము 

ఏం 116 అర్జునునకు యమ వరుణ కుబేర దేవతల వరములు 

3,2,12, కార్తవీర్యార్టునునకు వాయు దేవుని ఉద్భోద 

3,2.18. వినత వరము 

3,214. అంతర్థిత భూతముల, బాళహ్మణుల వరము 

3.2141. అర్జునునకు 

5.214, ఏకాదులకు 

82.15. కిరిటీకి తుంబుర [పభృ్ళుతుల వరములు 

$2.16. శిఖండికి స్థూల కర్ణుని వరము 
3.2.17. గొలవునకు గరుత్మంతుని వరము 

3.2.18. నలునకు కర్కోటకుని వరము 
3.2.19. సతీసావిషతికి దేవర్షి నారద వరము 

3.2.20, మహర్షుల, మునుల ఆచార్యుల బ్రాహ్మణుల వరములు 

3,2,20.1 + అంశు మంతునికి కపిల మహాముని వరము 

9.2.20,2. దుర్వాస మహర్షి వరములు 

3,220.21. రుక్మిణీ శ్రీకృష్ణులకు దుర్వాసుని వరములు 
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3,92.20.2.2. కుంతికి దుర్యాస వరము 
379 

3.2:20.9. క్షత్రియుల మృగవధకు అగస్త్య మహాముని. కట్టడి శే 

3.2,20.4. కల్యాషపాదునకు వసిష్ట మహర్షి వరము. 375 

220.5. పొండవులకు మార్కండేయ మహాముని వరము 3/6 

9,2 .20,6. పొండవులకు బకదాల్భ్య మహాముని వరము 377 

3.2.20.7. కృష్ణద్వెపొయనుని వరములు 7 

9,220.71. ధర్మరాజునకు వరము 177 

4.2.20.7.2. ధర్మరాజునకు వరము 
378 

శ్ర 2.20.7.9. గాంధారికి వరము 
379 

3.2.20.8. మీనములకు, బోయలకు థార్గక చ్యవనుణి వరములు 380 

3,2.20.9. సరస్వతీ నదికి దథీచి వరము 302 

3,2.20.10. గౌతమ మహాముని వరములు 323 

3,2.20.10.1. శిష్యులకు గురువరము 
383 

3.2,.20,10.2. ఉదంకునకు గౌతముని వరము 383 

3.22011. శిమ్యుడగు విపులునకు దేవశర్మ ముని వరము 304 

3.2,20.12. ధర్మరాజునకు కృపాచార్యుని వరము 385 

3.2.20.18. భగీరథునకు (బాహ్మణుల వరము 306 

4.2.21. రాజుల వరములు-భీమ్మునకు శంతనుని వరము 306 

32.22. మం (తుల వరములు-పొండవులక
ు విదురుని వరము 381 

3,2,2. రాజవంశపు స్రీల వరములు 
308 

ప,2.28.1. _బాహ్మణ కుటుంబమునకు కుంతీవరము 388 

3.2498.2, పాండవులకు కుంపివర ము 
389 

3.2.28.8. డొపది యాకాంక్ష 390 

92.204, చెడి దేశపు రాజమాత వరము 390 

3.2.29.5. సావిత్రికి నత్సమామల, బా హ్మణుల వరము 291 

3 2.24, సై న్యవరము-అర్జునునకు దుర్యోధనుని సైన్యవరము. 282 
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9.9. యాచితాయాచిత వరములు 
8.911. రావణునకు [బహ్మవరము 
ia ఊదంకునకు పాంచజన్యధరుని వరము 

శ. కిరిటికి శ్రీకృష్ణుని వరము 
504 కుమార సవ పృమావృకలకు కుమార స్వామి వరము 

9.5. గౌతమ మునికి ఇం[దుని వరము 

3.9.6. కుపలావ్వనకు ఇం|దాది దేవతల వరము 

రీ, ధర్మరాజునకు యమధర్మరాజు వరము 

90,08. ఉదంకునకు ఒక పర్ట్ణన్యుని వరము 

ల.లి.ల. కౌశికునకు సావి |తీదేవి వరము 

9.9.10. కుశికునకు చ్యవనముని వరము 

అంధ మహాభారతములోని శాపనృత్తాంతములు 
4.1. స్థాన భష్టాత్మక శావములు 
4.1.1. లోకాంతర గమన [పాపి 

4.1.1.1. యయాత్రి వృత్తాంతము 

4.1.1.2. ఉపరి చర నను వృతాంతము 

41.1.8. మేథావి పృతాంతము 

hl.1.4. నాచికేతుని వృతాంతము 

1.2, స్థితి భష్టాత్మక శాపములు 

4,2,1. వంశ విచ్చేధక శాపములు 

12.1.1, పొష్య మహారాజు శావను 
1.2.12, అశ్వత్థామ బహ్మశిరోనామకాస్త్ర ప్రయోగము 
A219. కణ్యాధుల శాపము 

42.1.4. గాంధారీ శాపము 

కంచర, జన్మ పరివర్తక శాపము 

బీ లన కేం మర్ష జన్మ [(పాప్పి శావములు 

1.262.1.1. మహాభిషమని వృతాంతము 

298 

398 

394 

395 

396 

997 

399 

40l 

402 

403 

403 

405 

105 

405 

400 

407 

400 

400 

410 

410 

411. 

412 

413 

414 

M15 

415 

416 



XXXI . 

4.262] 2. అష్ట వసువుల వృత్తాంతము 

4.2.2.1... నాలాయని (ఇంద్రసేన పంచ భర రక 1పొప్తై 

వృత్తాంతము 

12.2,2. నికృష్ణ జన్మ (పాప్పి శాపములు 

4ఓ2.2,21. విదురుని వృత్తాంతము 

1.2,2.2.2. ధర్మవ్యాథుని నృ తాంతము 

422.8 తిర్యక్ జన్మ పొప్పి శాసములు 

4.2.2.1, ఆరగ జన్నలు 

42.211. ఖగవుని శాపము 

4.2.2 2.1.2. అగస్క్య మహర్షిశావము 

ఉదరం లది గజ కచ్చప జన్మలు 

42.2.9.ల, (గాహ జన్మ 

తీ2.2.0,4. కీటక జన్మ 

42.2.9. శునక జన్మ 

4.2.2.3.6 కృకల జన్మ 

4,2,2... నకుల జన్మ 

చేవ ఏం అవస్థ వివరయాత్మక శాపములు 

4.281, విద్యా విస్కృతి శాపములు 

42.3.1.1, సంజీవని విద్యా నిరుపయోగిత్వము 

4.2.3.1.2. భార్గవాస్తు విస్మృతి 

“4.2,9.2. ఆహార విపర్యయాత్మక శాపము-కల్మాష పొదుని 

మాంస భక్షణము 

4.2.3.9. గౌరవ రాహిత్య శాపము- దీర్గ తముని శాపము 

1.2.4. అనుభూతి విపర్య యాత్మక కౌవములు 

42.4.1. అనూరుని శాపము 

4,242 నల మహారాజు శాపము 
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A 2.9 పై శ్రవణ శాపవృ తాంతము 

4.2.4.4. బక మునీం (ద శాపము 

hdl de విశ్వామిషత శాపము 

A.2.4,6. గోలోక దేనువుల శాపము 

బలం స్వరూప వైకల్య శాపములు 

1.8.1. యావద్దేహ వైకల్యము 

4.8.1.1. జరత్వ సిద్ది 
ధి 

4,9.1.2. షండత్వ సిద్ 
ఢా 

తీ ఏం లిం వ |కాంగత్వ సిద్ది 

hdl. పృద్ది క్షయత్వము 

hale దిగ్ధాంగత్వము 

(9.1.4 ప్రీ యత్వ పాొప్పి శావములు 

&.3.1,6.1», సూలకర్త్ల వృతాంతము 
థె గాలం 

31.682. భంగాస్వనరాజు వృత్తాంతము 

4.3.2. పాక్షిక అంగ వైకల్య శాపములు 

కీ తం లం శిరోభగ్నుత 

1.9.2.2. వానర ముఖత్వము 
4.9.2.8. జన్మాంధత్వము 

ఉపఓ(4, దృష్టి లోపము 
రు 

గీ నీలం జిహ్వాస్ఫూర్తి రాహిత్యము 

1.3.2.6. _వతీప జిహ్వ (పొప్తి 

A827 జిహ్వ నురల బడుట 

4.9.2.8. బాహు భగ్నుత 

కీల చంరిం హస్త స్తంభన 
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2.9.2.12. మృగ వక్షి సదృశజన్మలు 

4,3.3. మరణాదుల వలన వైకల్య శాపములు 

48.8.1. సద్యో మరణ శాపములు 

48.811. కిరాత మరణము 

4.3.9.1.2, సగర పుత్రుల మరణము 

4.9.9.1.3. చార్వాక రాక్షన మరణము 

4.9.8.1.4. కృతి వినాశము 

48.915, పూర్వ గీర్యాణుల వినాశము 

4.9.3.2. కాలాంతర మరణ శాపములు 

4.8.8.2.1, క|దువ శాపము 

4కి శృంగి శాపము 

3.9.2.9, కిందముని శాపము. 

4.8.8.2.4. అంగిరసి శాపము 

493,255. అగస్త్య మహర్షి శాపము. 

'4.3.9.2.6. అగ్ని దేవుని శాపము 

38,27 ఒక 1బాహ్మణుని శాపము 

19.3.2.8. దుర్వాస మహర్షి శాపము 

గ ఏ, ఏ2, 5. అప్ట వసువుల శాపము 

గీ 3.4. పరిశిష్టము 

A. dlle శాప' సదృశ వేతి కియలు 

h.3.4 11 ఇం |దునికీ (సతి సృష్టి 

4.9.4,1.2. సురాపొన నిషేధము 

4,3.4.1.3. వర పురుష సంగమ నివేధము 

4,9.4.1.4 కురు కులపొంసనుల పాపానుభవము 

19.41.. అరణ్యమున ధార్త) రాష్ట్రుని కవమానము 

4.3.4.1.6 ధో ర్త రాష్ట్రాలకు _వశయము 

462 
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4.2.4.1.7. వామదేవ వృత్తాంతము 
hee 

4.9.4.1.8. సమరమున దుర్యోధనుని దుర్గకి 183 

4.3.4.1.9. పొప పుణ్య విభాగము 
184 

4.9.4.1.10. జనమేజయుని
 కష్టానుభూ తి 

48 

4,9.4.1.1]. ఉచథ్యుని నృతాంతము 
489 

4.9.4.2 స్పష్ట చి|త్రణ తేని శాపములు 
488 

1.8,4.2.], (బహ్మ శాతము 
404 

4.3.4.2.2. నలకూబరుని శాపము 
488 

4.3.4.2,3. శాండిలి శాపము 
488 

A348. విముక్తి లేసి శాపము. లు 
409 

43.481. భృగు మహర్షి శావము 
409 

4.3.4.9.2. సనత్కుమార శావము 480 

4,9.4.3.3. యయాతి శాపము 
A 

13.4.9... ఆయువు శాపము 
492, 

49.49.59. భో గీరథీ శాపము 
193 

1,3.4.3.6 ధర్మరాజు శాపము 
494 

4.9.44. ఫలించని శాపము లు 
495 

4.9.4.4, సరమ శాపము . 

1.9.4.4.2, పర్వతుని శాపము 
496 

షష చర్విత చర్వణ శాపము-గాంధారీ శాపము 497 

క్ర. ఉపసంహారము 
498 

ఈ పకరించిచ (గంథములు 
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1. |పస్తావన F 

వింటే: భారతం వినాలి "తింటే గారెలు తీనాలి” అను మాటల 

వరుసలు తెలుగునాట సర్వత వినబడు సూక్తులు, జాత రాహులకు 

శ్రీమ [దామాయణము పీతికర మైనట్టు “౪ఆం(ధులకు భారతము 

పరమాదరణీయము, కనుకనే సామాన్యజనులు కూడ వాడుకలో ఖీష్మ 

| పతిజ్ఞం- కుంతీ సంతానము, మయసభ, దుష్టచతుష్టయము, దాన 

కర్ణుడు, యక్ష |[వశ్ను'లుు వలలుని వంట, సంజయ రాయబారము 

ధృతరాష్ట్రని- కాగోరి మొదలగు వానిని సందర్భమున కనుగుణముగా 

నన్వయించుకొనుటోశెలిసినదే,' 

(పాచీన. భారతీయార్యుల "విజ్ఞానమును," నాగరికతను ' వ్యక్తే 

వరచు నుద్గ)ంథములలో * వ్యాన _వణీతమగు మహాభారతము ముఖ్య 



మైనది, మానవుల భౌతిక్క మానసిక, యాధ్యాత్మిక జీవితమంతయు 

భారతమున | పతిబింబితము, ఇట్టి భారతమును గూర్చి నన్నయ 

చ్ ౧1 “ధర్మ తత్స్వజ్ఞ్థులు ధర్మశాస్త్రం బని 

యధ్యాత్శ విదులు వేదాంత మనియు 

న్రీత్రి విచక్షణుల్ నీకి శాస్త్రం బని 

కవి వృషభులు మహాకావ్య మనియు 
లాక్షణికులు సర్వ లక్షణం బనియును 

నై తిహాసికు లితిహాన మనియు 
బరమ పౌరాణికుల్ బహుపురాణ సముచ్చ 

యం బని మహి గొనియా డుచుండ”(ఆది-1 ఆ 8) 

అని స్పష్టముచేసెను, సం (గహముగా చెప్పదలచిన దోఆయుష్యంబు, 
ఇతిహాస వస్తు సముదాయంబు, ఐహికాముష్మిక (శ్రేయః (వొప్పి= 
వ్లైమిత్తికము, ఉత్తమ నభా సేవ్యము, లోకాగమన్య్యాయై కాంత 
గృహంటు, నానా పేద వేదాంత విద్యాయుక్ర కము,” ఇట్టి భారతమును 
గూర్చి జరిగిన పరికోధన భారతరాశికంటె నెక్కువ యనుటలో నతి 
శయోక్తిలేదు, 

తెలుగులో భారతమునుగురించి విశ్వవిద్యాలయములలో సాగిన 
పరిశోధన నాలుగు రకములు, 1, సాహిత్యసంబంధులు, శాస్త్ర సంబం 
ధులు, తులనాత్మక పరిశోధనలు, ఇతరములు.ఆం (ధమహాభారతము పై 
మొదటి సిద్ధాంత [గంథము “ఆచార్య” దివాకర్ల వేంకటావధాని గారి 
“పాజబ్న్వన్నయ యుగం _ నన్నయ భారతం ఇదియే మొదటి 
సాహిత్య సంబంధి సిద్ధాంత (గంథము, శాస్త్ర సంబంధి పరిశోధనలో 
మొదటిది డా! పాటిబండ మాధవశర్శ్మ గారి “అం _ధమహాభారతము_ 
ఛందః శిల్పం,” తులనాత్మ క పరిశోధనలో డౌ! కంబాలూరు చేంకటిశ 



ఆచార్య గారి “మహాభారతం. పెరుందేవనార్, నన్నయల తులనాత్మక 
పరిశీలన” |వసిద్ధి పొందిన సిద్ధాంత [గంథము, భారకేతరకావ్యాల పై 
సాగిన పరిశోధన లనంతము, 

భారతము “ఇతిహానము.” కథ (వత్యక్షముగ జరిగిన దనుట 
వలన నాకర్షణీయము,. ఇందలి యితివృతృము సువిశాలమగుటవలన 

జీవితమును సమగముగ పోషించుట కనువై నది, ఒక్క కౌరవ 
వంశమేగాక యాదవ పొంచాల మాత్స్య వంశాదులుకూడ భారతమున 

(పాధాన్యము వహించినవి, శంతనుని చరి [తతో మొదలై. బహు 

ముఖాలుగా విస్తృతిని పొంది పాండవుల స్వర్గ పాప్పిశో సమాప్తి 

నాందుటవలన సువిస్తరమెనది. ఆర్యావర్తమందలి “ఆర్యానార్య” 

సమ్మేళశనమునకు, సంఘర్షణలకు నద్ధము వట్టిన కథ భారత కథ 
భారతమును కావ్యముగ్యా శాస్త్రముగా పరిశీలించిన వారే యెక్కువ, 
సామాజిక దృష్టితో పరిశీలించిన వారు తక్కువ. (వత్యేకించి “ఆం (ధ 
మహాఖారతము”న వరముల_శాపముల గురించి పరిశోధించిన వారు 

లేరు, ఈ దృష్టితో “అం |ధ మహాభారతములో వరాలు, శాపాలు _ ఒక 
పరిశీలన” అను నంశము స్వీకృతము, 

పరిశోధనా పరిధి 

కవితయ భారతమునందలి వరముల, శావముల గురించి 

మా(తము పరిశీలించుట తొలి [పయత్నము, అవసరమగుచో ట్ల 
సంస్కృతభారతమును సం పదించుట పరిశోధనలోనియంతర్భాగమే. 

కథా విస్తృతి నందిన భారత భాగసొష్టవమునకు వరములు, శాపము 
లెట్లుకుపకరించినవో సం |పదించుట పరిశోధనలోని మరియొక దృష్టి, 
వరములను శాపములను కథాభాగము ననుసరించి యుకచో 

[కోడీకరించుటయేగాక యాయా వరముల శావనుల [పయోజనము 
లను సూత బద్దముగ వర్గీకరించుట మరియొక (పయత్నము, 



ఈ సిద్దాంత _గంథములో “ఐదు” (పకరణము లున్న వి. 

మొదటిది |పస్తానన.. 

రెండవది వరము, శాపము-శబ్ద నిష్పతి, స్వరూపము, 

మూడవది * ఆం[ధ మహాభారతము ” లోని. వరముల్ల 
వృత్తాంతములు, . 

నాల్గవది “అం [ధమహిాభారతములోని శావములవృత్రాంతములు 

ఐదవది ఉపసంహారము, 

తరువాతి (పకరణము “వరము, శాపము _ శబ్ద నిష్పృత్ని. 

స్వరూపము, . - - 



2. వరము, ఇ శాస ముశ్వునిష్పత్తి స్వరూపము 
దు అ 

ఆం |ధమేహోథారతములోని వరములను, శావమః లను విశ్లేషించు 
టకు ముం దా శబ్దములకున్న. యర్థములన్సు, వ్యాప్తిని, వినుర్శకుల 

యఖభి, పాయములను పరిశీలించుట యుక్తము, 

బి1 _పసిద్ధ నిఘంటువులలోని వర శబ్దార్థ వివరణ ?= 

, we an zm . : 

సూర బంక్ గారి. ‘A Practital'Vedic Dictionary'€* వరీ 

శబ్దార్థ వివరణ ఏ వర్ అ (వృ- -chose) m. 

ఇచ్చా, ఛాహ్, పసంద్, ఛాంటీ, wish, desite, choice, vi- 

|. lh. క స్తే యజ్ఞో మనసే శం వరాయ, వర్షణాయ 21042, 

భ|దం వై వె నరం వృణతే truely they makg a good.choices 

boon. కము స్విదతోధి నరం వరిష్యామహే, _మైశీ యాతి 



సంహిత. what boon pray, beyond this shall we chose ఇష్ట 

పదాే desired object 1-119-3 యం శిపనా బహుథకఃసురిమా 

వరం (శేష్టమ్ ధనమ్ (an object of heart’s desire) 1139-2 

యమా వరమా సేత్ 2000161308 to the wish of another. 

Sir Monier Monier Williams గారి ‘A Sanskrit-English Dictio- 

nary’ లో వర శబ్దార్థ వివరణ : 

వర్ i Varaact or object of chosing, choice, election which 

request boon, gift, reward, benefit, blessing, favour 

(varaya-varan.) A prati varam or varam varan according 

to which to one’s heart’s content 

వర : న, వియశే వృ కర్మణి అపవరి అచ్ వా 1,మనోజాభీష్టే అమరః 
వర (పాణాస్ పరిత్యక్ష ఇతి తం (తమ్ ఆవే ఆయ్ అచ్య వా? 

కీ ఇచ్భాయామ్, a; యాచనే, 4. ఆవరశే, ధ్ వేష్టనే చ వృ- 

కర్మణి. అప్, 6, అభీష్ట మ, 7 EE చవి అమర$, శ్రీ. జారే, 

రి. జామాతరి, 10. గుగ్గులౌ శేష్టమ్ చ, 11. వత చ పు 

హేమ చ. 

“మే దినీకోశము”లో వర శబ్దార్థ వివరణ : 

వరో జామాతరి వృతౌ దేవతాదే రభీఫ్సికే 
షిద్దే పుంసి, త్రిషు డో 'కుంకుమేతు నపుంసకమ్ 

“అల్లుడు, దేవతొదులవలన వొందబడు కోరిక ఇష్టుడు, విటుడు” అను 

నర్భములలో పుంలింగములోను, “పలికుమపూవు” అర్ధములో నపుంస 

మని వివరణ, ' 



“నుర్రుబాల్ (వబోధికొలో వరశేబ్ద వివరణ :- 

: |యతే బతి వరః వృ వరణ్ -వరింవబడునట్టిది, 

వరః [వియకే జనై. దితీ వరం వృఖ్ నంభకొ- జనులచేత నా్యశయింప 

బడునది. వరణం వరః వృత్తి శ్చ. వృ వఠజే వరించుట 

వరము వృత్తి యును, ఈ రెండును కన్యాదులను వరించుటకు 

పేర్లు, 

సారో బల్లే స్టిరాంశే చ న్యాయ్య్యే క్లీబం వరే తిష, 
| ౧ 0 | ల లీ ల 

వర శబ్దము కన్నడాంధ తమిళములందును గలదు. వీనిలో 

తమిళము చాల (ప్రాచీన భాష. పాచీన లిఖిత వాజ్ముయము గల 

సుసంపన్న మైన భాష. 

‘Tamil Lexicon’ లో వర శబ్ద వివరణ ! 

వరం : Varam-n < Vara 1. Boon, gift, blessing by a deity or a 

great person కాడలిను వందు వరం కొడుత్త నే (తిరుమురు 

94), 2. Grace, favour, help అనుగ్గిర గం (౪), 3. Blessing 

ఆశీర్వాదం (యాళ్, అగ) 4. Supplication, solicitation, 

entreaty, request as made to a- deity ora great person 

వేజ్జుకోల్ వశైయిలాళ్ వరత్తిస్ వందాళ్ (శీవక 201) 

5. Desire విరుప్పం, 

Rer. W. Reeve ‘Dictionary of Kannada and English’ లో వరశ బ్ద 

చివకణ వ = 

వళ 4 Vara.Ss; A blessing, boon, gift especially from a Brahman 

or deity, 2. engaging appointing, selecting, 3. requesting, 

soliciting especially prevailing on a person by entreaty 



to undertake any business. వరకొడు 10 Confer 2 bం0nదే వరు 

వరకొట్టరు పూజారి వరకొడరు, వరకేళు 10 6౧౮౦౭1 a favour 

వరజిళు to'go from the place of batling and sleep before 

an idol inorder to receive favourable in.imations in 

a dream, respecting the ol taining a family. 

“ఆం (ధ శబ్ద రత్నా కరములో వరశబద్దార్థ వివరణ : 

వరము : సం,వి.అ.న, 1, కుంకుమస్తూవు, స, ఇంచుక _ప్రియమెనది 

(ఈ యర్థమం దిది అవ్వయనుని కొందటజు,) పుం. 1, 

దేవతాదులవలన పొంగబడు కోరక. 2. వరించుట, లి. ఒక 

నిధి, 

_పవివరణవలన తేలిన య అక ములు సంస్కృతాం ధ్ర తమిళ 

కన్నడ డములందు చేరా శబ్దము కలదు, దాక్షిణాత్యభాషలందు “వరి 

కెద్దమునకు సమానమగు మరొక పదము కనిపించదు. వర విషయ 

ములో “ద్రేవతాదులవలన హిందబడు కోరిక” అను నర్థము నకు 

[పాధాన్యము కనిసించును, మరియు “తనకంటె గొస్ప మానవుల_ 

మహర్షుల, మునుల, రాజుల, పెద్దలనుండి పొంద బడు కోరిక, ఆశీ 

ర్వాదము, దీవెన” అని కూడ నర్థము స్ఫురించును, 

2,2 పసిద నిఘుంటువులలోని శావ శభబ్రార్ల వివరణ : 
to a ®. . 

సూర్యకాంత్ గారి ‘A practical vedic dictionary’ లో “శావ” 

శబార వివరణ 4 
దధి | 

శాప, 1. 3 (పవహమాణ కాష్ట్ర అథవా అన్యకోయీ వస్తు 

drift wood floting, floting wood or any other thing VII-18-5, 

శాపం సింధునావు క్షణో దశస్థీః అభిశాపమ్ ౫.28.4, | పతీపం. 

శాపం నద్యో వహంతి ఉదకం. అన్ఫ్యుప్యాహరణః curse. 



sir Monier Monier Williams ‘A Sanskrit English Dictiorary’ లో 

శాప శభార్ల వివరణ: 
దిథి 

శాప ఏ కషుజ మ. (ife. f. a; fr tap) a curse malediction, abuse, 

oath, imprecation, ban, interdiction (acc. with mac, 

Hu; pra-zyam, పణ vi-ftij, a- కక; ‘to pronounce 0" 

utter a curse on any one with dat-2 pen; loc. or acc. with 

అరా యుల aay we 
prati;, MBh; kav &e-grasta, mfn. seized by or suffering 

brn & ara ర్ 

on 2097” ib..ta, f-boing nder He ad-nasana, 

m ‘e°-destroyer’, N of a Mudi. 

VS. Apte గారి ‘The Practical Sanskrit English Dictionary’ లో 

జావ శవార విపరణ | 
థె థి 

శాప ; (శప్.ఘజ్) {. A curse, an imprecation, anathema, 2 An 

interdiction, 2 ban-comp అంతః, అవసానమ్ నివృత్తికి of 

the end of a curse అ స్త్రః having a curse, having a weapon, 

a sage saint, ఉత్భర్గః the utterance of a cusse= ఉద్దారక, 

సరు కి 8, మోక్షః release or deliverance from a curse, (గస 
అలలే 

అజం 

‘released from a curse- మం తక్క restrained 0 2 curse 

శాపిత, + P.P.1. Bound by an oath, conjured. 2. Sworn? 

adjurned, 

“వాచసృత్యమీ”లో శాప శద్దార వీవరణ 4 

శాప: పుం, శప_ఘల్లో, 1, అభీష్ట భూవాదిత్యేవమ్ ఆ|| కోశరూపే. 

గి శపయి చ మేది, 

“మే దినీక్రోశముిలో శాప శబ్దార్థ వివరణ : 

_ శావ అ |క్రోశ దివ్యయోః 

శాపః, పుం, ఆ(కోశము, తిట్టు 

దివ్యయోః ఒట్టు 
' i) 
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గురుభాల |ప్రభోధిక్షలో కాఫ శబ్దార్థ వివరణ | 

శాప ఏ; శవన శపథః పుమాన్, శపన శవథ శబ్దములు- ఒట్టు పెట్టు 

కొనుట, దీనిఖేత జనము విశ్వసించును, 

శాప్రశబ్దమ్లు కన్నజాం[ధ తమిశములందును గలదు. వీనిలో 

తమిళము చాల ప్రాచీన భాష, పప్రాభీన లిఖిత వాఖయముగల 
సుసంపన్న మైన భాష. 

Tamil Lexicon III Volume 

శాస : Caipan-n 4 sipa-curse imprecation. తనత్తోర్ పసిత్తు 

కూ రుం మొళి తడువ్పరుం చ్చావమ్-కంబ రామాయణం 

అగలికై, 

Rer W. Reeve ‘Dictionary Kannada and English’తో కావ శ బ్దార్థ 
వివరణ : 

శాప 1 Shapa.S-curse; imprication,malediction. 2.abuse 3 an oathg 

హిడి శావ విట్టు బగుళు tOabuse excertirely శాపకుడువ 

శాసిను, శపిశు, tocurse శాప (స్త, శాసహోందధిర్యు? 
a man who has been cursed శాప విముకి, శాప విమోచనే 
deliverence from a curee the removal of acurse ఛాపా 

నుగ హనమర్థ one who is capable of blessing or cursing 

శబ్దరత్నా కరములో కాప శబ్లార్ల వివరణ : 
టి nan) 

శాపము : సం,వి. అ. పుం, 1, తిట్టు, స్తీ ఒట్టు 

పై వివరణవలన తేలిన యంశములు-సంస్క తాం |ధ తమి 
కన్నడ భాషలందు “శాప” శబ్దము కలదు, శాపమునకు దాక్షిణాత 



il 

భాషలందుగూడ సమానమగు మౌళికపదము కనిపించదు. శాపము 

నకు నెవరై నను కర్ణలు కావచ్చును, శాపమునక్షు “ఒట్టు, తిట్టు” అను 

నవి సమానార్థ కములు, 

౯,9, వర, శావములు_మానసిక స్థితి : 

ఒక వ్యక్తి నోటినుండి బహిగత మైన వాపగూప సముదాయము 

వర, శెవముల రెంటను (పథధానవము, కొని యింతకంటెను వీరివెనుక 
వి జతి, న న రి అ నున్న మానసికస్థితీ (పధానము, సం(ఎతి యనునది వర _(పధానము 

నకు భూమిక కాగా బాధాతప్త హృదయము శాపమునకు | పేరక 

మగుచున్న ది, 

2,4, వర, శాపములు-సాఫల్య వై ఫల్యములు క 

అతీతశక్షులు నర, శావములకు మూలకేం|[ దము, జపతపాదుల 

వలన, దై వాను[గ్రహమువలన నతీతశిక్తులు లభించుట యొక తెగకు 

చెందినవి కాగా నిష్కళంకమైన మనోవృతితో చెప్పట రెండవ 

తెగకు చెందినవి, సామాన్య మానవుని మాటలు ఫలించుటయో 

నిషృలములగుటయో రెండవ తెగకు చెందినవి, 

ఒక వ్యక్తి సంపా దించుకున్న శకి తరుగుగల బబ్జీ వర్క శాప 

దులు నిర్ధారితములగును, విశిష్టవ్యక్తి యీ తరుగుదల కారణముగా 

కొంతకాలమునకు సామాన్య వ్యక్తి యగును, 

వరము యాచితము, ఆయాచితము, యాచితాయాచితాము 

కావచ్చు ను, అల్లే వ్యక్తి (పత్యక్షసంబంధముగాని, పరోక్షసంబంధము 

గాని శావమునకు కారణము కావచ్చును, 
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గ్ వర, శాపముల (ప్రాచీనత : 

భారతీయ సంస్కృతికి మూలాధారమైన వేద వాజ్బాయములో 

“నరం, శాపం” అను మాట లున్నవి, ముఖ్యముగా బుగ్వేద, అధ 

ర్వణ వేదములలో వర, శాప పదములు కనబడుచున్న వి, 

2.5.1. వేదములలో వరము_శాపమ్ము : 

వరనునకు నుదాహరణములు 

'ఆపోన దేవీరువయని హో క్రియ మనః పశ్యన్ని వితతం యథా రజః 

(పావై ర్టే వాసః పణయన్ని దేవయుం (బహ్మ్మపియం జోషయన్తే 

వరా ఇవ॥ (బుగ్వేద, 1-08-2) 

అనువాదము 

ఊ॥ సూర్యుని కాంతీ భూమిపయి సూటీగ బోయెడునట్లు దేవతా 

వారము దృష్షులన్ని యు. సువాసిత పా్యతము పైకి బోయెడుం 
థి యాజ 

గోరిక తోడ బా|తములగూర్చి న వేరుగ దేవతోత్తముల్ 

సారము గల్గు సోమరస సారము గోరుచునుందు రెప్పుడున్ 

9. ఆనో అగ్నే సునుతి సైభలా గమే దిమామ్ కుమారీ సహనో భగేమ్న 

జుష్టా వరేషు సమనేషు వల్గురేషమ్ వత్యా సొభగమస్త్య స్వై! 
అథర్వణ వే ద_2.96-_! 

శావమునకు నుదాహఠణము లు 

అర్జాంసి చిక్ ప|పథానా సుదొస ఇన) గాధాన్య కృణోత్ సుపొరా 

శర్ధన ౦ శిమ్యు ముచథస్య నవ్యః శాపం సిన్గూ నామకృణో దశ స్తీ 8 

బుగ్వే ద, 7.18.9 
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అనువాదము ఈ 

వ! _ స్తుతియోగ్యుడగు నిందుడు నదులను |బథితములుగా 
జేయుచు సుని కతల పృర్శయోగ్యులుగాను సుఖపార 

యోగ్యులుగాను ఏ చేయుచున్నాడు. 

వీ ఇమాం యాః వళ్ళ (పదిశో మోనవీః వళ్ళు కృష్ణయః 
వృష్టి శాపం నదీరివేహ స్ఫాతిం ససోవహోన్॥ 

అథర్వణ వేద _$_84_9 

ఓలి ఇతిహానములలో వరము_శాపము : 

ఇతిహాసము లలో (పాచీనమైన రామాయణము నందు 82 వర 

ములు గలము, వీటిలో రామాయణ కథకు 'నృంబంధిన్నలి. 30. రామా_ 

యణమందలి వరములలో తొలి, తుది. వరములు హ్మ్ యిచ్చి నవే 

తొలి వరము “అయాచితము,” ఇది, (బ్రహ్మ “వాల్మీస్టిమువన్షకి. పుణ్య 

(ఊర్థ్వ ల లోకము కలిగించినది, తుదివరము య్లాచీతమ్ము.. ఇది ద్వేవత్రల 

(వార్థన పై [బహ్మ మేఘనాథు (ఇం (దజిత్తు) నకు నచ్చ జెప్పి 

“ఇం (దుని”ని విడిపించినది, 

రామాయణమందలి (వసిద్ధమైన వరములు _ నారాయణమూర్తి 

దేవతల (సాస్థన పై దశరథరాజునకు పుతుడుగాపుట్టుదునని పలుకుట్క 

దశరథుడు శై కేయికి నిచ్చిన రెండు వరములు, “అడవీ*లో 

మునుల (పౌర్థనపై ఠాక్రసులను చంపుదునని శ్రీరాము డభయము 

నిచ్చుట జటాయువుకు, శబరికి శ్రీరాము పుణ్యలోక (పాప్తిని 

కలిగించుట, థ్రీరామ సు |గీవులు పఠస్పరవము “అభయ”, శరణులిను 

పొందుట, శ్రీరాముడు కాకాసురునకు్కు విఖీషణునకు శరణు నిచ్చుట, 



Freeh శ్ 

హనుమంతుని తోక కాలకుండ చల్లగ నండవలెనని సీతాదేవి. అగ్ని 

దేవుని |పార్గించుట, సము[దముపై వారధిని నీలుడను వానరుడు 

కట్టునని సము[దుడు శ్రీరామునకు నుపాయమునుచెవ్వుట, శ్రీరాముడు 
రావణుని చంపుటకు మూడుమార్లు “ఆదిత్య” హృదయమును పఠిం 
చగా సూర్య భగవానుడు. ప్రత్యక్షమై శ్రీరాముని (పోత్సహించుట? 

మనుష్యులవలన క్రాక్ర మ రెవ్వరివలన. రావణునకు మరణము , లేకుండు 

నట్లు (బహ్మ. వరమ్లు .నిచ్చుట, దేవతేల (ప్రార్థన పై _దహ్మ కుంభ 

కర్టునకు. గొవ్వ వరము "నీయకుండ నిదా వరము నిచ్చుట 

మొదలగునవి. 

రామాయణమునందు 40 శాపములు గలవు, వీటిలో డిలే పునరా 

వృత ము, వీటిలో రామాయణ కథకు సంబంధించినవి 9. రామాయణ 

"ములో శాపవయోక కే _పోధాన్యము, వాల్మీకి “ఆది” శ్లోకము శాపమునే 

తెలుపును. తొలి,' "తేది 'శావములను వరిశీలించగా తొలి శాపము 

శాశ్వతమను " "శీర 'కలుగకుండుగాక యని వాల్మీకి బోయవానినీ 

'శపించెను. తుదిశావము సంతానము కలుగకుండుగాక యని పార్వతీ 

“జీవి దేవతలను శపించెను. " 

.రామాయుణమందలి .[వసిద్ధమైన. శావములు _ గౌతథు మహా 

"ముని తన భార్య. “అహల్య”ను,.రాయివై పడియుండి... శ్రీరాముని 
పాదము . శోకగనే శాప విమోచనమగునని. పలుచుట, .. (శవణుని 
తండి దశరథుని 'పు్యతశోకముతో . మరణింతువని - శపించుట, తన 

వంశములో పుట్టబోవు రాముడను వానిచే సంహరించబడుదున్లని “అన 
.రణ్యుడు” రావణుని . శపించుట్క తన వంటి రూవముగల. వానరులే 

నాశనము చేయుదురని నందికేశ్వరుడు, రావణుని శపించుట 
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మరొక జన్మము" నెత్తి నీ? పొలిటి మృత్యువు “నగుదునని వేదవతి 

రావణుని “శపిరిచుట్క - ఇష్టములేనీ "స్త్రీని. పలవంతము "జేసినచొ “తల 

పగిలి: చచ్చు నని' నలకూబరుడు "రోవణుని “శపించుట, - నరజున్మ ము 

చెతి చిరకాలము: : సత్తీ వియోగమువలన బొధపడుదువుగాక: యని 

భృగుమహ ర.భార్యం ఖ్యాతి . ను శపించుట: మొదలగునవి... 

3 రామాయణ, భారత ము అందలి కాన్ని. వరములకు సామ్య 

మున్నది. అవి 6 1. దశరథుడు క కై. కేయికి నిచ్చిన. రెండువరములు? 

£2, వారధి :నిర్మాణమును:' గురించి. శ్రీరామునకు: నము (దుని. .యుపొ 

యము, శి, వై [శవణు (కుబేరుడు. తపమును, చేసి (బ్రహ్మవలన 

పొందినవరములు, 4, రావణునకు స మునుమ్యం వరస తవ్పంమరెవ్వ రివలన 

మరణము ' లేకుండునట్లును, "$5, కుంభకర్ణునకు నిదా వరమును, 
6. ధర్మమును 'విడువకుండునట్లును, నభ్యసంచకనే విభీషణునకు 

ద్రహ్మాప్ర (ప్తి ని (ఉహ్మదేవు కిచ్చిన వరములు, 

రామాయణ. భారతము" లందలి కొన్ని. వరములకు కొంచెము 

తేడా యున్న ది- అవి... le: రామాయణములో “ఇం|దునికి వృతా 

సురుని సంహారమువలన కలిగిన (బహ్మహత్యాదోషములై న మాలిన్య 

మును, “అకలి”ని సరయూ నది సమీపారణ్యమున వదలెను. వాటిని 

(గహించిన జన వదములకు :మలధమనియు, కరూశ మనియు . . పేర్లు 

కలిగి లోకమున ఖ్యాతినిగాంచునని “అయాచిత” వరమును ఇం|దుడే 

(యూయగా.భారతములో'.ఇం (దుని [బహ్మహత్యా చోషమును “అగ్ని? 

ఓషధి తృణ, వృక్ష, స్త్రీ, జలములకు (బహ్మ + పంచి యిచ్చెను. 

2. :రా్యశ్రాయణములో సగరుడను రాజు తన యిద్దరు భార్యలతోకలిసి 
హిమవంతమున నంతానార్థియై తపమును చేసెను. భృగుమహర్షి 
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_వత్యక్షమై యిద్దరి భార్యలకు సంశానమును కలిగించగా భారత 

ములో సగరుడు తన యిద్దరి భార్యలతో కలిసి హిమవంతమున 

శివు నుద్దేశించి తపమును చేసి శివునివలన నిద్ధరి భార్యలకు సంతా 

నమును పొందెను. శ; రామాయణములో భగీరథుడు తపస్సును 

చేసెను. (బహ్మ (_వత్యక్షమయను. గంగాజలముతో తన పిన 

తండుల భస్మమును తడుపుట్క తనకు సంతానము కలుగుట- 

అను వరములను కోరెను, “అవి నేరుకేరుగాక” అని [బహ్మ దీవిం 

చెను. శివు నుద్దేశించీ తపమును చేయుమని, చెప్పెను. అతడట్ల 
చేసెను. శివుడు (ప్రత్యక్షమై మొదట గంగను తన జడలలో ధరించి 

పిమ్మట భూమి మీదకు వదలగా భారతములో భగీరథుడు మొదట 

ఆకాశగంగ నుద్దేశించి, పిమ్మట శీవునుద్దేశించి తపమును వెసి భూమి 

మీదకు గంగావతరణమును చేయించెను, 4. రామాయణములో హను 

మంతుని కార్యమునకు మెచ్చి యొబ్టి యాయుధమువలనను మరణము 

లేకుండునట్లును థ్రీరాముడ్ల స్వచ్చంద. మరణము నీయగా భారత 

ములో హనుమంతుని సేవకు మెచ్చి చిరంజీవిగా శ్రీరాముడు వరము 

నిచ్చెచు. $, రామాయణములో" శ్రీరాముని జయమునకు సంతసించి 

శ్రీరాముడు కోరినట్లు మరణింవిన ' సైన్యమును “ఇర (దుడు” | బీతి 

కించగా భారతములో సీతొదేవి “అగ్నీ” పరీక్ష సమయమున (హా 

_వత్యక్షమై, యామె పతి్యవళ, పవి్యతలను స్తుతించి యయాచిత 

ముగా మరణించిన సైన్యమును (బతికించెను, 

రామాయణ భారతము లందలి కొన్ని శాపములకు సామ్య 

మున్న ది. అవిం(. 1, రావణునికి నలకూబరుని శాపము, శి, శు|_కా 

చార్యుడు యయాతి కిచ్చిన శాపము శ యయాతి తన మొదటి 



నలుగురు కొడుకుల కిచ్చిన శాపము 4 కపిల మహాముని కోధ 

వీక్ట్షణములజే సగర పు[తులు భస్మనుగుట, 

రామాయణ భారతము లందలి యే'కైక శాపమునకు తేగా 
గలదు, రామాయణములో నృగురాజును (బొహ్మణు లిద్దరు తొండను 

కమ్మనిశపించగా- భారతములో నృగుడు యనులోకమునకు పెళ్ళినపు 

డతని పాపఫలముచే భూమి మీదకు చేరి తొండగా మారను, 

2.8. బైబిలులో పరము, శాపము ; 

ఇలాగే హి_యో భాషలో [వ్రాయబడిన _కైబిలుకు తెలుగు నను 

వాద |గంథములో వరమునకు పర్యాయపదములై న “ఆశీర్వాదము, 

వరము, అశు[గ్రహము, దివన”లును, శాపమునకు శపించెను? 

శాపము నిచ్చెను” అను పదములు కనబడుచున్న వి, 

బై బిలులోని ముదటి వరము ; 

మొట్ట మొద టీ పర్యాయనుగా సృష్టించిన [పాణులలో 

(చరిత్రలో దేవుడు చేపలను పక్షులను"ఆశీర్వ దించెను, అను 

(గహించెను, వరముల” నిచ్చెను (ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము, 

22వ వచనము సృష్టి కవ దినమున ' దేవుడు చేపలను పక్షులను 

సృష్టించెను, అతడు చేపలతో “మీరు ఫలించి యభివృద్దిని హింది 

సము|ద జలములలో నిండి యుండుడనియు, పక్షులు భూమిమీద 

విస్త రించును గాక యనియు వాటిని ఆశీర్వదించెను, (ఆద్కా ౧ండము 

1వ 5 అధ్యాయము- 2®ిన వచనము, 

బై బిలుల్ కోనీ మొదటి శాపము : 

యెహోవా అ|బహాముతో “నేను నీకు చూపిన దేశమునకు నీవు 

వెళ్ళుము. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి యాశీర్వదించి నీ నామ 
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మును గొవ్ప చేయుదును. నీవు “ఆశీర్యాదముగా నుందుపు అని 

చెప్పి, నిన్ను “ఆశీర్వదించు” వానిని “ఆశీర్వ దించుదును, నిన్ను 

దూషించు వానిని శపించుదును. భూమియొక్క, సమస్త వంశములు 

నీయందు ఆశీర్వ దించబడును” అని చెప్పెను, (ఆదికాండము. 1వ 

అధ్యాయము, శ$వ వచనము) . 

.పెపరిశీలనవలన వర, శావము లను రెండుపదసులు (పాచీన 

ములు, దక్షిణభారత సాహిత్యములందును నీశబ్దముల కే వ్యా ప్రియని, 

వర శాపముల (పసన క్తి పె భార తేతిహొసములందేకాక బైబిలు, ఖురాను 

మొదలగు [(గంథములందును కలదనుట స్పష్టము, 

తరువాతి (పకరణము “ఆం|ధ మహాభారతములోని వరముల 

వృతాంతములు, 
€/ లువ 
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ఆం ధమహాభారతములో వరాలు, శోపాలు= 

ఒక పరిశీలన 

౩- ఆంధిమహాథభారతములోని పరముల వృత్తాంతములు. 

ఆం ధ మహాభారతములోని వరములను _వధానముగా 

యాచిత,అయాచిత, యాచితాయాచితవరనులని మూడు విధములుగా 

వర్గీకరించవచ్చు ను, 

లి] యాచిత వరములు 

యాచిత మనగా “అడుగుట, ప్రార్థించుట” అని యర్థము, 

తపమువలనగాని, దైన్య (ప్రార్ధనవలనగాని పొందెడు వరము 

అన్ని యు యాచిత వరములే, ఈ యాచిత వరములను సాపల్య, 

వైఫల్య, అదత్తవరములని మూడువిభములుగా విభజించవచ్చును, 

3.1.1 సాఫల్యవరములు క 

ఫలనునగా. “అను గ్రహము?” స సఫలమనగా ఫలసహితమని 

యర్థము. సఫలముయొక్క భావము సాఫల్యము, యాచకుల కోరిక 

లన్ని యు దైవాను [గహమువలనథలించిన చో నట్టివిసా ఫల్యవర ములు * 

వీటిని [పధానముగా కుటుంబసంబంధ్కి వ్యక్తిసంబంధి, రక్షణానుబంధి? 

నునస్తత్వానుబంధి, విశ్వాసానుబంధి వరములని విభజించవచ్చును, 

4.1.1.1 కుటుంబ సంబంధి వరములు": 

నియమ నిబంధనలను గలిగి వారసత్వరూపమైన యాచార 

సం _పేదాయము లకు కట్టుబడి, సాంఘికమర్యాదలకు లోబడి వర్షించు 

చిన్నసమాజము కుటుంబము, ఇందులోని తల్లి, తం (డి, అత్త, మామే 
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భర్త, సంతానము మొదలై న వారి సంబంధమును గలిగిన వ్యక్త్షుల 

సమూహము కుటుంబమనికూడా వ్య క్తికరించవచ్చును. కుటుంబము 
లోని పైవ్యక్తులలో నెవరైన కుటుంబ సంక్షేమముకొజకు చేయు వ 
ప్రయత్న మెన కుటుంబ సంబంధి యగును, వీటిని (వధానముగా 

వై హక, పత్రి సంతాన, భుక్తి, పునరుక్టీవన వరములుగా వర్గీకరించ 

వచ్చును, 

9111! వై వాహికవరములు : 

వివాహమునకు సంబంధించిన వరములు వై వాహిక వరములు. 

ఇట్టి వానిని రెండురకములుగా వర్గీకరించవచ్చును. 1. పురుష 

[పయత్నో పేత వరములు 2, వనితా _పయత్నో సేత వరములు, 

8,1,1,1.1.1 పురుష [పయత్నో పీత వరములు : 

ఇట్టివివాహములందు (వధానముగా పురుషుని (వయత్నములశే 
ప్రాధాన్యము, ఒక ప్రీని దర్శించి, మోహించి, పరించు సన్ని వేశము 

లిందెక్కువ, ' ఇట్టివి “ఆజు” కలవు, 1, గంగా శంతనో ద్యాహము 

ఓ. తపతీ సవరణ సంవరణము ల, చితాంగదార్జున వరిజయము 

4, అగస్త్య లోపొము[ద వరణము $, సత్యవతీ బుబీక వివాహము 

8, సుదర్శనాగ్ని సంవరణము, 

111.11. గంగా శంతనోద్యాహము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వము” 
a చ 5, when డ్ [ 

గం వక్ష న వనముల (148-150 గలదు. వరమును కోరి పొందినది 

= వర |పదాత శంతనుడను | రాజు, 

ఒకరోజున శంతనుడు వేటకు నడవికి క వెళ్ళెను, అచట నొక 

సుందరాంగిని చూచెను, ఏ తెగకు చెందినదో యని యనుమానించెను, 
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ఒంటరిగ దుర్గమారణ్యమున. మర్యోంగ న యెందుకు వచ్చు నని. సంశ. 

యించెను. తదేకదృష్టితో నామెను చూడసాగెను, ఆమెయును రాజు 

సొందర్యవిలాసములకు ముగ్గురాలయిన ది, అంత రాజొక్కమాటయు 

నడుగలేదు, అప్పుజామెయే. తెగించి _ 

కేం!) “భూ నాథ సీక్రు భార్యం ry 

గా నన్ను బరి|గహింప గడుకొని . యిష్టం 

వేని సమయంబు సేయుము 

మానుగ నా కిష్టముయిన మార్గము |బీకిన్” (148) 
జ 

ద, “అధి యేట్లంటేని యే నెద్ది సికీనను ద్భానికి 

నొడంబడి వారింపకుండను నన్ను న్యియంబులు 

పలుకకయుండను వలయునలట్దె న నీకు భార్యసనై. 

యఖిమత సుఖంబు ఖొనరింతునటుగాక నీ 

పెప్పుడేని నన్ను న స్స్ బులు పలుకుదప్పుడ. 

నిన్ను బాసిపోదునని” (150) పలికెను, 

అందుకు శంతనుడు సమ్మతించి గంగను పరి|గహించెను. అప్పటి 

నుండి గంగాదేవి మనుష్య స్తీ రూపమును ధరించి భీష్మ జననము 

వజకు నతనితో కాపురము సలిఫెను.. 

9. 1.l.l.l.l.2 తపతీ సంవరణ సంవరణము 4 1 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది” వర్వము 

సప్త మాశ్వాసములో (70-88) గలదు. వరమును కోరి పొందినది 

సంవరణుడను రాజువర ప్రదాత సూర్యభగవానుడు, 

ఒకనాడు సంవరణుడు వేటకు నడివికి వెళ్ళెను, వేటలో రాజు 

నలసిపోయెను, అతని గుజ్బములును డస్పినవి, మంచినీటికొజకు 

ot 
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తచ్చాడుచుండగా కొండ దగ్గర కోమలి నొకదానిని రాజు చూచెను, 

దప్పికను మరచి యామెను 'తేంపార చూడసాగెను, చివరకు నామెను 

[పళశ్నించెను, ఆమె సమాధానమునుచెప్పకనే మటుమాయమయిన ది, 

ఈ హఠాత్పరిణామమునకు రాజు దిగ్భాంతుడైై నేలబడెను. అతని 

పట్లననుర కృయైన యామెయు దిగులువడి కారణమును వళ్ళి ంచినది 

అతడు “నన్ను గాంధర్వ వివాహంబున వరియింపుమని” (80 

కోరెను, ఆ పర్వతసీమ యందుండి తపోనియమాదులతో సూర్యు 

నారాధింపుమని తెలిసి యామె యంతర్జానమయినది, వెంటనే రాజు 

మూర్శిల్లైను. పిమ్మట తెప్పరిల్లైను సూర్యునారాధించుటకంటె, 

నుపాయార్థము కులపురోహితుడును, తపశ్శక్తి సంవన్నుడునగు 
వసిష్టుని నారాధించుట తగునని యట్లు చేసెను, పం (డెండవదినమున 

వసిష్టుడా సీమకు వచ్చెను. సంవఠ ఖుని స్థితిని యోగదృష్టితో వసిష్టుడు 

గహించగలిగెను, సూర్య yభ్రతికరములగు మం |[తములతో 

దిననాధుని (పస్తుతించెను. సూర్యుడు (వత్యక్షమయ్యెను. ఆ కర్మ 
సాక్షి వసిష్టాగమన కారణము నడిగెను, అంత వసిష్టుడు సంవరణుని 

గుణగణముల కీర్తించి, తపతిని సంవరణునికి భార్యగా నొసగుమని 

యడిగెను, సూర్యుడు వసిస్టుని జేశాటలనాదరించి 

ఆ. టె?) “వరుడు రాజ వంశకరుడు సంవరణుండ 

యను గుణుండు దీని కనికరంబు - 

గారవమున నిచ్చి యా బుషి ఖోడ బు . 

తెంచి దిపతి గురు కులాంచితు నకు” (87) 

సూర్యభగవానుని రథముపై వసిష్టుడు తపతిని తోడుకొని తెచ్చి 
విధివంతముగ సంవరణునకు వివాహమును జేసెను. ను 
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ల. 1141ల చితాంగదడార్డున పరిణయము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వ మష్ట- 

మాశ్వాసములో (140-145) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు. 

“అర్జునుడు” వర పదాత చి తవాహనుడను రాజు, 

అర్జునుడు ద్వాదశమాన [వతమును చేయుటకు తీర్ధనుులను 

సందర్శించుచు దక్షిణ భారతదేశనున నున్న మణుపూరు పురమును 

చేరెను. ఆ పురాధిపకియైన చి్యతవాహనుడు “అర్జునుని” పూజించెను, 

అప్పుడే అర్జునుడు చి_తవాహనువి కుమార్తెయగు చితాంగదను 

చూచెను. ఆమెను భార్యగా నపిక్షించెను. ఆ విషయము నాస్తలవలన 

చి_్రవాహనుడు 'తెలిసికొనెను. తన కూతురు నిచ్చి వివాహమును 
చేయుటకు తన యంగీకారమును అర్జునునితే. తెలిపెను. తన వంశ 

చరితను వివరించి తనకు కుమారుడు లేకుండుటను |పస్తావించి 

"బే'గఇందు బుట్టిన సుతుడు మా కిందు వంశ్య 
వంశవిస్తారకుడు గావలయు నిదియ 

యీ లతాంగికి నుంకు విట్లీగనోపు 

దేని పెండిలి యగును యీ యింతి (ఖీతి (144 పలికెను, 

అందుకు అర్జునుడు 

బీ/) “ది తవాహను వచనంబున కొడంబడి చి|త్రాం 
గద వివాహం బయెను” (14) 

క1414141.1,4 అగస్త్య లోపాము ద వరణము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము “అరణ్య” పర్వము 

ద్వితీ యాశ్వా సములో (324888) గలదు, వరమును కోరి పొందిన 

వాడు అగస్త్యమహర్షి. వర|పదాత విదర్శరాజు, 
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అగస్త్యమహర్షి వివాహము నొల్లక కాలహరణము చేయసాగెను. 

అతని చేతకు పితృదేవతలు పరితపించిరి. పిత్రాణమును తీర్పు మని 

యాదేశించిరి, అగస్త్యుడు సమ్మతించెను. పూర్వము తన తపశ్శక్తి 

వలన విదర్భరాజునకు లోపాము|ద యను కుమార్తె కలిగియుండుట 

యామె యు క్రవయస్కురాలై న విషయ మా సమయమున మహర్షికి 
నవగతమయినది, కనుక రాజు కడకు వెళ్ళి “నాకు లోపాను ద 

నిచ్చు నది” (128) అని యడిగెను. ఏమి చెప్పవలెనో రాజుకు తోచ- 

లేదు, పాణ్యిగహణమును చేసినచో కుమా _ర్తె పడు బాధల నూహించి, 

పరితపించెను. చేయనిచో బుషి శాపమును పెట్టునేమో యని భయ. 
పడెను, లోపాము[ద యా విషయమును తెలిసికొని తండి కడకు 

వెళ్ళి తానా బుషిని వివాహమాడుదునని చెప్పెను. అందు కామె 

తల్లిదం (డులు సంతసి ల్లిరి, 

బే!) “విధ్యు కృంబుగా నక్కోమలి నగస్త్యునకు వివాహం 

బు చేసిరి” (088) ల 

తరువాత లోపాము | ద నారీ చీరలను ధరించి బుషి వెంట నరణ్యనున 

శేగినడి, 

8.1.1 1.11. సత్యవతీ బుచీక వివాహము : 

ఈ వృ తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అరణ్య” పర్వము 

తృతీయాశ్వాసములోను (121-188) తిక్కన భారతభాగమఘు “ఆను. 
శాసనిక” పరము [వథమాశ్వాసములోను(104. 10౧ తీంచుమించు 

సమానముగా నున్నది, వరమును కోరి పొందినవాడు బులీకుడను 

ముని, వర (ప్రదాత గాధియను రాజు, 

కన్యాకుబ్ద దేశాధివతి గాధి, అతని, కుమార్తై సత్యవతి, భృగు 

మహర్షి ప్కుతుడగు బుజీకుడు గాధి కడ కేగి సత్యవతిని తన కిమ్మని 



మల్. 

యడిగెను గాధి కేమియు తోచలేదు. కన్యాశుల్మ్క్మముగ నొక ఇవి 

నీలమును, నితరంగములు తెలుపును గలిగిన చేయి గుబ్దిముల 

నొసగుమని స్పష్టము చేసెను, బుజీకుడు తదర్ధము వరుణదేవుని 

_పార్థంచెను. సంస్మరణ మా్యతమున నటువంటి. తురగములు 

[వత్యక్షమగునని వరుణుడు వరమొసగెను, అల్లి కన్యాకుబ్బమున 

బుచీకుడు కోరినంత గుజ్బముఆు లెగుట నిలిచినవి, రాజు ముని శక్తికి 
నచ్చెరువుపడెను, మాట తప్పినచో తన్ను శపించునేమో యని కళవక 

పడెను. చివరకు కన్యాశుల్కుమును పరి (గ్రహించి 

చేశ ి గాధి యమ్ముని పుతు శీీఘమున బెండ్లి 

సేసెను” (అనుశా.(ప.ఆ. 107) 

d.1.1.1,1.1.6 సుదర్శనాగ్ని సంవరణము !, 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” పర్వము. 

_వథమాశ్వాసములో (4456) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 

“అగ్ని దేవుడు% వర [పదాత మను వంశమున బుట్టిన దుర్యోధనరాజు, 

దుర్యోధనుడు సకల జన కేమంకరముగ రాజ్యమును పాలించు 

చుండెను, అంత నర్మదానదికి దుర్యోధనునిపట్ల పలపు కలిగినది, 

వనితయై యెదుట నిలిచినది. వారిరువురికి “సుదర్శన” జనించినది. 

ఒక సమయమున దుర్యోధనుడు యాగమును చేయ సమకట్టెను, 

పరిచర్యలకు సుదర్శనను నియమించెను. అగ్ని దేవు డామె యంద 

చందములకు ముగ్గుడయ్యెను, తన వలపు నామెకు బహిర్గతము 

చేసెను, కాని పెద్దల నడుగమని సుదర్శన బదులిచ్చెను, యాగాంత 

మున రాజు |బాహ్మణులకు భూరి దక్షిణలొ సగుచుండ “అగ్ని దేవుడు” 

_ాహ్మణాకారమున వచ్చి “నాకు నీవే నృవ నీదు పతి గృప 

యేర్పడ దానము గాగ” (ఏళ్ళ అని వార్టించెను, అన్యవర్గుడును, 
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దీనుడునునై న నతనికి తన కూతురు నిచ్చుటకు, రాజు సమ్మతించలేదు * 
తరువాత రాజు మరల మరియొక యజ్ఞమును చేయునప్పుడు యజ్ఞ_ 
కుండమున “అగ్ని దేవుడు” వెలుగలేదు.. అప్పుడు-రాజును, బుత్వీ జులు 
నాశ్చర్యవడిరి, తమ చేతలలోనేదీయో లోపముకలిగినదని భావించిరి. 
భవ్యమంతములజే పావనుని |ప్రస్తుకించిరి. అప్పు డా దేవు డా 
భూదేవతలకు నల్లన తన కెజంగెణింగించెను. ఆ బుత్విజు లా 
విషయము నా రాజునకు విన్న వించిరి. వెంటనే యా రాజు 

“గౌరవంబు సంతసము దలకొనగ నయి'౦క్రి బెండ్లి 

సేసెను” (58) 

వి(పవేషమున “అగ్ని ”సుదర్శనను వరియించెను. హోమకుండమున 
“అగ్ని” [పజ్వలించెను, 

8.1, 1.1.1.2 వనితా [పయత్నో పేత వరములు | 

ఇట్టి వివాహములందు వివాహ _పయత్న ములకు వనితలే 
సంసిద్ధులగుచుందురు, భర్త (పొప్పికై వగచుట్క తపాదులతో 
సాధించుట వీనిలో కనిపించు సామాన్యలక్షణములు, ఆం [ధ మహా_ 
భారతములో నిట్టివి మూడుగలవు, 1, దేవయానీ యయాతుల పాణి 
[గహణము 2 దేవసేనా కుమారస్వాముల కళ్యాణము శీ, ఇం [దసేనా 
వివాహము, 

లే 1.1.1.1.2.1 దేవయానీ యయాతుల పొణి| గహణము : 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది” పర్వము 
తృతీయాశ్వా సములో (158189) గలదు, వరమును కోరి పొందినది 
దేవయాని, వర్మ పదాతయయాలతి, 
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దేవయాని వ |కాచార్యుని కూతురు. శుక్రాచార్యుడు రాక్షసులకు 
గురువు, మరియు రాక్షసుల రాజైన వృషవర్య్యునికి పురోహితుడు, 

మం |తికూడ, వృషవర్యుని కూతురు శర్మిష్ట, అమెకు వేయిమంది 
దాలలు, దేవయాని శర్మి (ష్టలు సఖులు, ఒకొదొక జల శీడాఘట్టములో 

శర్మిష్ట వేయిమంది. దాసీలతో దేవయానికి దాసీయయె్యను. యయాతి 

చం[ద వంశపు క్ష|క్రియుడు, వేటకు వెళ్ళి, నీటికై వెదకుచు నామెను 

రక్షించెను. మరియొక వర్యాయము యయాతి. వేటకు వెళ్ళెను* 
అదేరోజున దేవయాని తన దాసీలతో కలసి వనవిహారమునకువెశ్ళెను. 
యయాతి వారిని చూచెను, దేవయాని పక్కన శర్మిష్టను గాంచెను, 
అమె యాచూకిని కనుగొనెను. దేవయాని కల్పించుకొని శర్మిష్టను 
గురించి తెలిపి, యామె తన దాసి యని చెప్పెను. మరియు తన్ను 
రక్షించిననాడు తన దృక్షిణపాణిని చేపట్టుట తాను మరచిపోలేదని పలికి 

డీ! “నన్ను వివాహమై నహుషనందన యీ లలితాంగిందొట్టి యీ 
కన్నియు లందజున్ దివిజ కన్యలతో నెనయైన వారు న్ 

కున్నతి (బీతి సేయగ స్థ్రపోత,మ నాసవు బోలి లీలతో 
నిన్నరలోక భోగము లనేకములందుము నీవు” (181) అని 

యడిగెను. క్ష్యృతియులు |బాహ్మణకన్యను వివాహమాడుట ధర్మ 

విరుద్ధమని యయాతి నిరాకరించెను. ధర్మాధర్మములను నడుపుచున్న 

శు(కాచార్యుడు సమ్మతించినచో వివాహమాడుదువా? యని దేవయాని 

(పశ్నించెను. యయాతి అందుకు సమ్మతించెను. వెంటనే యామె 

తన తం (డిని పిలిపించి విషయమును వివరించెను. అతడు కుమారెపె 

కరుణించి 

క “యయాతికి నీకును నయిన యీ వివాహంబునం 
దప క్రమ దోషంబు లేకుండెడు మని వరం 
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హంబు సేసెను,” (169) 

పిమ్మట యయాతి దేవయానితోబాటు సహ [సకన్య దాసీయు 
శర్మిష్టను గూడ పిలిచికొని తన పురమునకు వెళ్ళెను, 

శీ1.1.1.1.2.2 దేవసేనా కుమారస్వాముల కళ్యాణము : 

ఈ వృత్తాంతము “ఎట్టిన” భారత భాగము “అరణ్యవర్వమ. 7) 
పంచమాశ్వాసములో (174 [09 డీలిర_డిలి) గలదు. వరమును కోరి 
పొందినది దేవసేన, __వరపదాత ఇం దుడు,. 

దేవ దానవ సం గ్రామములో నొకపుడు దేవతలు వరాజితులై ర్, 
దేవేం [దుడు రాక్షస నిర్మూలనార్థసు తగిన సేనానికొణకు మానస 

పర్వతమున పరితపించసా గెను, అప్పడే. స్త్రీ యార నాదము విన 
బడినది. ఇం (దు డచటికి వెళ్ళి కేశి యను. రాక్షసునితో పోరాడి, 
జయించి యా స్త్రీని రక్షించెను. ఆమె యెవరై నదియడిగి శెలిసికాగను- 
అమె తనకు పినతల్లి కూతురని, దేవసేన యని తెలి 'సెను, అప్పుడు 

దేవశే సేనకు వరమొసగుటకు “బం (ముడు? తన' నంసిద్దతను వ్యక ము 
చేసెను. అంత దేవే సెన [వథితపురుమడగు భర్త ను వెదకుమని 
కోరెను. ఆ కోరికనువిని, యామెకు భర్త యెవ్వడగునో యని ఇం|దు 
z డాలోచించెను, ఆ సనుయమ్ము రౌ[ద నామక మె సోమ సూర్యసంగమ 

కారణమైన “అమావాస్య”యై యుండెను, కావున సూర్య సోమాగ్ని 

తేజసుతో పుట్టినవాడే యామెకు పకి యగునని నిశ్చయించెను, 
ఆమెను పిలిచికొని ' (బహ్మయొద్దకు వెళ్లి యామెకు తగిన వరుని 
కృపతో నాసగుమని “'(పార్థించెను,. “అట్టివాడు త్వరలో. నుదయించ 
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నున్నా డన్ తెలిపెను, ఇం|దు ణా సమయమున చెచియుండెను, 

పరమశివుని దయతో “అగ్ని దేసు చ్చి క్రి పుత్ కోదయము కలిగెను, ఐదు 

రోజులు గడచెను. ఆజవరోజున ఇం దుడు. దేవసేన నలంకరించి 

కుమారుని దగ్గరకు పలిబికొని వెళ్ల ను 

త్ర Eb E స, tl “ఇక్కన్నియ భవదర్ధం వై వరమే 

యింపం బడియెం గావున నివ్వర వళి 

బాంపుమని” (294) అడిగెను 

ఎజి. 
రి|గ 

ఇలా 
(అ 

శ్రా 

అందులకు కుమారస్వామి సమ్మతించెను. మంగళ తూర్య 
నాదములమధథ ధ్య దేవమ ౦కి మం[తములను చెప్పుచుండగో అగ్ని 

క్షిగ కునూరస్వామి దేవసేన పాణిని | గహించెను. 

త 0ఓ8ి అం దేనా వివాహము : 

ఈ వృత్తాంతము “నన్నయ” భారతథాగము. “ఆదిపర్వము” 
సపృనూశ్వాసములో (258.29) గలదు. వరమును. కోరి, షొందినది 
నాళాయినియైన ఇంద్రసేన, వర్యపదాత పపపరలి, 

నాళాయిని మౌద్ధల్యుని భార్య, వారిది యనేకవేల సంవత్సరము ల 
దాంపత్యము, కొని, నాళాయిని క్షి తృప్తి కలుగలేదు. మరు ,జన్యములో 
కొశిరాజు కుమార్తెగా జన్మించినది, కన్యగా చాలాకాలము గడచిన ది. 

చివరకు వత్యర్థము పతువతి నర్ధించినది. .ఉ(గతపము చేసినది. 
అప్పుడు ధర్మవాయు వాసవాశ్వినులు తమ యంశజులను వరీంపుమని 
కోరిరి, చివరకు పశుపతి _వత్యక్షమయె 

| పుట 

జే) “నాక కానంటు 1బసొదింపుమని. యర్థిత్వం 

_ బున నేను మాజులు వేడెను” (261) 

కను, అప్పుడామె 

అందుకు పశుపతి కరుణించి 
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భీ “నీకు దేహాంతరంబున నేవురు పతు అగుదు 

రనెను” (281 

అప్పుడామె శివునితో “ఒక స్త్రీకి నొక భర్వయే యుండుట 

సహజముకదా, మరి పలువురు భర్త లగుట దెచ్చటపై న కలదా? ఇది 

లోకవిరుద్ధమైన వర”నుని తెలిపెను, అందుకు రు |దుడు 

క్రేం) “నా వచనంబున నీ క 

యే్యవురు పతులందు ధర్ము వెడవక యుండుం 

గావున నిట్టి వరం బిం 

పీక దళనేత యిచ్చి తిని దయతోడన్” (264) 

ది 
అని పలికెను, మరుజన్మములో ఇం[దసేనయే [వౌవఖీగా 

జన్మించినది. ధర్మ వాయు వాసవాశ్వినుల యంశజులే [దొౌపదిపతులు 

ల,1.1.14ఉీ.£ వతి వరములు ౫? 

పతిని కోరు వరములు పతి వరములు, పతి యనగా భర్త, 

భర, యనగా భరించువాడని యర్థము, వీటిని ప్రధానముగా పతి 
సాన్ని థ్య, భర్హృ సందర్శలాలసత్వ, ప్రియ సమాగమ వరములని 

మూడు విధములుగ వర్గికరించవచ్చు ను, 

8.1.1.1.2.1 పతి సాన్నిధ్య వరములు : 

ప్రాచీన హైందవ సాం |పదాయము లందు ప్రీసదా పతి 

సాన్ని ధ్యమును కోరుకొనుట కనిపించును, సుఖదుఃఖములందు సమ 

బాధ్యతను వహీంచు నిమిత్తమై స్థిరపడిన యాచారములలో నిది 

యొకటి కావచ్చును. అం|ధమహాభారతమునందు వర|పదాతల 
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దృష్ట్యా వతి సాన్ని ధ్య వరములను దైవ శ్యతర వరములని "రెండు 
విధములుగా విభజించవచ్చు ను, nn 

111211 దైవ వరములు | 

ఈ కోవకు చెందిన వరములలో దేవతామూర్తులే వరముల 

నను|గహించుట సమానాంశము, ఈపత్రి సాన్ని ధ్యము -దేవత దేవతకు 
గాని, దేవత మానవమాతులకుగాని వరముగా |వసాదించ వచ్చును * 
కుమారస్వామి, బం [దులు స్వాహాదేవి (పథావతుల కిచ్చిన వరముణీం 
ఈ వర్గములో చేరును, 

క. 1.1. పమారస్వామి వరము ౨. 

ఈ వృత్తాంతము “ఎక్టిన” భారతభాగము “అరణ్యపర్వ; ము” 

వంచమాళ్వాసములో (258-260) గలదు, వరమును కోరి. ఫొందెనది 
స్వాహాదేవి. వర ర వదాత కుమారస్వామి ' 

అగ్ని దేవని భార్య స్వాహాదేవి. ఆమెకు పతిమీద మమకార 
మెక్కువ, సర్వకాల సర్వా స్థలందును పతిని వదలకుండనుండవల యు 
నని యామె చిరకాలవాంఛ, కాని యామె కోరికను తీర్పు వారెవరును 
కానరాలేదు. ఇంతలో కుమారస్వామి గృహనియోగమునకు సమ 
కద్దైను, అప్పుడామె, ల 

హా (కథిను మేను దృక్టుని పులి నన్ను 
బావకున కిచ్చె మాతం కర డి బాల్యమునను 

నన్ను నితడొ ల్లి డంతయు నాకు బతికి 

నెపుడు గెడలేని'పొందుగా నీ వొనర్చు” (259) 

అని కోరెను, కుమారస్వామీ స్వాహాదేవి కోరికను కాదన లేకపోయెను. 
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ఈ వరములో నొక విశేషమున్న ది, దేవతలకు మం | తాహ్వానము 
గలదు, దేవ పత్నులకు కలదో లేదో విచార్యము, ఇతర. సత్ను అకు 
లేని గౌరవము “స్వా హొకు మా|తము దక్కుట యిందలి విశేషము. 

91.11.2112 అం [దుని వరము : 

“ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శల్యపర్వము 

ద్వితీయాశ్వాసములో (196-197) గలదు, వరమును కోరి పొందినది 
_పథావతి, వర|పదాత ఇం [దుడు, 

(పభావతి భరద్వాజుని కుమార్తె, ఆమెకు దేవతలలో ఇం [దుడే 
నచ్చినవాడు, అతడే తన భర్తగా నుండవలెనని నిశ్చ యించుకొలెను, 
కనుక “2 [దాొర్ధము తపము చేయసాగినది. అమె తపమునకు 

ఇం దుడు మెచ్చెను. కాని యామెను వరీక్షింపదలచెను. వసిష్ట 
మహర్షి యాకారములో వచ్చెను, ఆమె యతనికి నమస్కరించెను, 
తన కోరికను విన్న వించెను, అంత వసిష్టరూ పధారియైన “ఇం (దుడు” 
బదరీ ఫలముల నిచ్చి. వండుమని యాడేశించెను. ఆమె శుచియై 
వండ మొదలిడినది, కాని యవి పచనముకాలేధు, కద్టెలుకాలినవిగాని 
పండ్లుడకలేదు, చివరకు తన కాలునే పొయిలో కద్టెగానుంచినది, ఆమె 

చేతకు సంతసించి 

స7/*వభాంగి నీదు నిష్టాతిశయంబునకు మెచ్చి తి భవ దభీమతం 

బిచ్చి తిని తనువు 

విడిచి తిదివమ్ము నకు రమ్ము సర్వపాప, హరంబై యీతీర్ధంబు 
. . లోక [తయ 

[(పఖ్యాతం బయె్యెడు మనిరి యొ UD 

ఈ కథలో ఇం|దుడు (పభావతి నేలుకొనెనా. లేదా. యన్నది 
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చిక్కుముడి, కాని మరణించిన వారు స్వర్గమును చేరుట మౌగకము 
తథ్యము, అద్దాన “ఇంద సాన్నిధ్యము,” 

31.11.2.1.2 శగతుర వరము : 

ఈ' కోవకు చెందిన వరములలో “అత్తమామలు” తమ కోడలకు 
వరముల నను[గహించుట సామాన్యాంశము. సుఖ దుఃఖములను 
సమపాళ్ళలో భార్యాభర్శ లిద్దరును వంచుకొని జీవించవలెనని యత్త 
మామలు భావించి తదనుగుణముగా దంపతులకు వరముల నిచ్చుట 
1పత్యేకాంశము, ద్యుమత్సేనుడు కోడలి కిచ్చిన వరమీ వర్గమునకు 
చెందును.. 

ద్యుమక్సేనుని వరము : 

ఈ వృత్తాంతము “ఎట్టిన” భారతభాగము “అరణ్యపర్వ ము” 

సప్త్రమాశ్వాసములో (200-210 గలదు. వరమును కోరి పొందినది 
సావిత్రి,  వర్యవదాత ద్యుమక్సేనుడు, 

సత్యవంతుడు ద్యుమక్సేనుని కుమారుడు, పైగా సావి్యతిభర్వం 
అతడొకనాడు సమిత్కుశ ఫలాహరణార్ధ మడవి కేగదలచెను, కాని యా 
దినమే తనకు తుదిదినమని యతనికి తెలియదు. ' కాని యీరహస్యము 
సావి (తికి మాతము తెలియును, కనుక పతితో తాను కాననములకు 
వచ్చు నట్లు. కోరుకొనెను, సత్యవంతునికి సావిత్రి యన్న వల్లమాలిన 
మమకారము. ; -అవ్చ టికి మూడురా (తులు పవానమున్న భార్యను 

చూచి “అలసితివి వల”దని. నివారింబెను, కాని చివరకు సమ్మ తించక 

తప్పలేదు. భర, యనుమతిని పొందిన సావి [త. యత్త మామల 
యనుమతిని కోరుకొసెను, 
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స// *వనంబు సూడ వేడ్కయైనది మీరు నా కిష్వరంబు గృవసేయ 
వలయునని” (210) _పార్థించెను, వారు సమ్మతించిరి, 

ఈ వర (పదానములో రెండు విశేషములున్న వి. కోరుకున్న 

వ్యక్తి సావితి. ఎపుడును తనకై యేదియు కోరని కోడలు, కోరు 
కొన్న: కోరిక భర్తా నుగమనము, కనుక నత్తమామలు సమ్మతించక 

తప్పలేదు, 

8.1.1.1.24.2 భర్తృ సందర్శన లాలనత్యము : 

కష్టములకు గురియై దూరముగా నున్న భర్తను దర్శించ 

వలెనను నాతురత భార్యకుండును, అందుకై తపించుట భర 

సందర్శన లాలసత్యమగును, శచీదేవి ఉప శ్రుతి నారాధించి ఇం|దుథి 

చూచుట యీ వర్గమునకు చెందును, 

ఉప [శుతీ: వరము : 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము * ఉద్యోగ సర్యము” 
(పథమాశ్వాసములో (166.171) గలదు, వరమును కోరి పొందినది 
శచీదేవి: వర [దాత “జావ (పకి, » 

ఇం 0 దుడ్డు వృత్తా9నురుని సంహారించ్ల గా నతనికి [బహ్మహాత్యూ 
పొతకమంటుకొనినది. . దేవతలు విష్టుమూర్రి = యాలోచన మేరకు 
*అశ్వమేదము"”ను, చేయగా నా పాపము తొలగినది, తరువాత 
“ఇం[ దుడు” “అమరావతి” నగరమునకు' వెళ్ళి *ఇం[దొ పదవిలో 

నున్న నహ్ష్రిషుని చూచెను. నహ్మాషుని తేజోవిశేషము లకు*ఇం |దుడు” 
భయకంపితుడై యెన్యరికిని తెలియకుండ దూరదేశనున దాగెను, 

భర రరాకనునిరీక్షించు శచీదేవి “బం [దుడు” కనబడకపొోవుటజే శోకించి 
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నిశా సమయమున నువ (శకి నారాధించినది, అప్పు డా “ఉప (వతి 
అధిదేవత” శ్రీదేవితో 

వ॥ “నీ సత్యంబు వలన నీ మగనిం గమదని చెప్పి యనంత 
రంబ సాకారయై పొడసూపెను” (17 

శచీదేవి యామెను “నీవైవ్వ ర”ొవని [పశ్నించెను, సమాధాన 
ముగా నామె శచీది వికి 

వ॥ “భవ (శ్చాతి (వత్య సళ్య శౌచంబులకు | బియంబంది 

వచ్చితి నుప (శతి నని. చెప్పి నీ కుం వాకశాసనుం 

జూ పెద రమ్మని” చెప్పెను, (UD 

అవ్వుడే శచీదేవిని శోడ్కొని హిమవంతమునకు నుత్తరఘున మంజు 
మంతమను మహాశై లముపైకి వెళ్ళిను, దానియందు శతయోజన 
విస్తీ రమైన యొక్క సరోవరమునందు సొచ్చి యచ్చట నుల్లసిల్లు 

పంచవర్ణ కమనీయము లగు కమలముల్లలో నొక్క నాళమును ఛేదించి 

తాను యందు _పవేశించెను. ఇం(దాణియు వెనుక చని, యానాళ 
మధ్యమున సూక్ష్మరూపమున నున్న నురవతిని చూచెను. ఆ “ఊప 

పత” యదృశ్యమయ్యెను, 

. ఉప్యపతి (పయత్న ముతో నాశీస్సులత్లో. శచీదేవేం| దు లెకచా 
కలిసికొనగలిగిరి, 

8,111.58, (పియాసమాగమ వ్యక్తీ వరము: 

తాను. (మించిన పురుషునితో వివాహము జరుగుటకు పూర్వమే 
మరియొక పురుసుడు దౌర్జన్యముచే నామెను తీసికొనిపోవును, అప్పు 
శజామె తాను _సీమించిన పురుషుని గురించి తెలిపి యతని కడకు 
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పంపుమనిపార్థించును, అంబకు సత్యవతీ భీష్ముల వర మీ వర్గమునకు 
చెందును, 

సత్యపతీ భీష్యుల వరము 4 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము *ఉద్యోగపర్వము” 
చతుర్గాశ్వాసములో (£78.27 గలడు, వరమును కోరి పొందినది 
“అంబ,” వర _వదాతలు సత్యవతీ ధీష్ములు, 

కొశీరాజు కుమార్తెలు “అంబి, అంబక, అంబాలికలు.” అతడు 
తన కుమార్తెలకు స్వయంవరమును చాటింపించెను, ఆ సందరర్భము 
నందే విచి[తవీర్యుని కొఖకు భీష్ముడు స్వయంవరమునకు నేతెంచెను* 
బలవంతముగ నా కన్యలను రథము పై నుంచుకొని వచ్చి సత్యవతికి 
సమర్చించెను, అప్పుడు “అంబ” నీమ్మనితో 

తే.గీ ॥ “సొంభపుర వల్లభుండెన సొళ్యు మీద 
దలపు గలదు నా కతడును దగులు గలిగి 

యుండు నా దెస నీవు ధర్మో త్రరుండ 

పతని పాలికి దగ నన్ను ననువ వయ్య” (౭౫) 

అని పొర్థించెను. అంబ మాటలము భీముడు సత్యవతికి తెలి 

ల. 1.1.1.8 సంతాన వరములు | 

(పాచీన హైందవ సంస్కృతిలో సంతానహీనులకు గౌరవము 
లేదు, మరియు “పున్నామ నరక|పొ స్త అను భయ మానాటి వ్యక్తు 
అకు నుండెడిది, లౌకికముగా కూడ సంతానవంతు డై నప్పుడే పితా 
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అము తీరునను నభి ప్రాయము కూడ [వజలలో నున్నది. కనుకనే 

(పొచీన భారతేతిహసములలో సంతానముకొజకు తపన, తతాప్తీ 
కొజకు మహాత్ముల సందర్శనము, దైవానుకూలమున కై తపము? 
యాగాదుల నిర్వహణములు సాగినట్లు తెలియుచున్నది, 

ఆం[ధ మహాభారతములోని సంశాన వరములను నాలుగు 
విధములుగా వర్గికరింవవచ్చును, ఇవి 1, (పధాన దేవతలు, రీ 

(పముఖ దేవతలు, శ. బుషులు, 4, రాజు లిచ్చిన సంతానవరములు, 

ర్ 11101. _వధాన దేవత లిచ్చిన సంతాన వరములు : 

సృష్టి స్ధితి లయలను బట్టి _బహ్మ విష్ణు మాహేశ్వరులు _వపథాన 

దేవతలు. ఈ విషయములో హైందవులమధ్య నభి|పాయ వెదము 

లేదు, విశ్వాసమునుబట్టి పై ముగ్గురిలో పెవరిసై నను కొలిచి సంతాన 
మును పొందుట పురాజేఠిహసములలో కన్వించును. ఈ దృష్టితో 

చూడగ “అంధ మహాభారతము”లో _బహ్మ, మాహేశ్వఠులను కొలిచి 
సంతానవంతుభై న వారికథలు మా| తము కనిపించును, స్థితికారుడై న jp 

విష్ణువును సేవించి సంతానమును పొందిన కథయొక్కటికూడ “ఆం [ధ (a) 

మహాభారతములో కనిపించుటలేదు. ఇది యొక [పత్యేకత, 
గీ 

వ టలిం 1 [బహ 

సృష్టి సితి లeయములలో సడి బ్రహ్మదేవుని కార్యము, అది 

చరాచర సృష్టి కొవచ్చును. అయినను నిచ్చట నూనవ, సర్ప ఖగ 

ముల సృష్టియే _పాధాన్యము వహించును. ఈ దృష్టితో చూడగ 

“ఆంధ మహాభారతము”లో _బహ్మను సేవించి సంతాన వరమును 
పొందిన వారి కథలు రెండు కనిఫించుదున్న వి, ఇవి 1, పంకజా 

సమడైన చతుర్ముఖ (| బహ్మ యిచ్చిన నలకూజర జనన వరము, మ గ్ 
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జి, కశ్యవ (పజాపతి. యిచ్చిన కా్యాదవేయ, వెనకే యుల జననము? 

వ నలకూబర జననము + 

ఈ వృత్రాంతము “ఎజ్బన” భారతభాగము “ఆరణ్యవర్వ ము” షష్టాశ్వా సములో (270-270) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 
వె శ్రవణుడు, వర [వదాత |బహ్మ దేవుడు, 

(్రహ్మ దేవుని మానసపు (తుడు పులస్త్యుడు, అతని .పు|తుడు 
ఒవె శ్రవణుడు, అతడే [బహ్మ నారాధించి 

వ! “తపంబు సేసి నలకూబరుం డను కొడుకును లోకపాల 
కత్వంబును ధనేశ్వరత్వంబును అంక యను పురంబును 
శంకరుతోడి సఖ్యంబును వరంబులుగా బడ సెను”(271 

ఎవె[శవణునకు వలకూబరుడు పు|తుడగుట యిందలి విశేషాంశము, 

9111801102 కా్యదవేయ, పై నతేయుల జననము : 

ఈ వృతాంరము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వము” 
ద్వితీయాశ్వానములో (1.4 గలదు, వరమును కోరి పొందిన వారు 
క (దువ వినతలు, వర|పదాత కశ్యవ | పజాపతి, 

క(దువ వినతలు భర్త యగు కశ్యప [పజాపతిని పుతార్థినుల్లై 
యనేక చేల సంవత్సరము లారాధించిరి, అందుకతడు సంతోషించి 
వారితో,... 

వ! మీ కోరిన వరంబు లిచ్చెద వేడుం డెను” (4) 
అప్పుడు వారు విడివిడిగ 
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తరలము “అనల తేజులు దీర్చ దేహులునై న యట్టి తనూ జులున్ 

వినుత సత్త్వుల గోరె గ|దువ శేవురం గడు వేడ్కళో 

వినత గోరె సుపు|తులన్ భుజవీర్యవంతుల వారి కం 

టెను బలాధిక్నులైన వారి గడింది వీరుల నిద్దరన్” (శ) కోరిరి 

ఈ వర్యసదానమున నొక విశేషమున్నది. వర|పదాత 

యంతకు మునుపే సంతానముకొటకు చాలకాలము “తపమును చేసి 

ప్కుతకామేస్టినిగూడ నిర్వర్తించి యుండుట యొక విశేషము 

(పద్యము 4, కనుక కా(దనేయ వైనతేయ సంతానమునకు ప్యుత 

కామేష్టియు, భర్త కశ్యప |పజాపతి యను[గ్రహమును రెండు 

కారణములు కావచ్చును. 

3.1.1.1.8.1.2. మాహేశ్వర వరములు ¢ 

పరమశివుడు లయకారకుడై నప్పటికిని మహాదేవ మా హేశ్వర 

నామములు శివునకు తప్ప నితరులకు లేవు. అడ్జి లయకారకుని నారా 

ధించి సంతాన వరములను పొందుట “ఆం |ధ మహిభారతముూలో 

నేడు కథలలో కనిపించును. ఈ వరము లన్నిట మాహేశ్వరుని 

పర్యాయ నామములై న హరుడు, ఉ మేశ్వరుడు, శివుడు శంకరుడు 

రు్యదుడు-అను పేర్లు కనిపించును, మాహేశ్వర వరమువలన జన్మిం 

చిన వారి కథలు “ఆం (ధ మహాభారతము”తో “ఆతు” కలవు. ఇవి_ 

1. వకమహర్షి 2. సగర పుకులు, ఓ గాంధారి శతపు[త్క 4. 

చితాంగద, $. భూరి్యశవుని, ఓ శిఖండి జననములు. 

d.1.1.1.8.1.2.1. శుక మహర్షి జననము : 

ఈ వృతాంశము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము .షష్టా 
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శ్వా సములో (247.254 గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు చెద 
వ్యాసుడు. వర్మ పదాత శివుడుం 

మేరు వర్వతమునందుగల కర్ణికారననమునందు ప్రమథ 
గణములు పొర్వత్రీ పరమేశ్వరులను సేవించుచున్న [వదేశమునకు 
సమీపమున వేదవ్యాసుడు. 3 పుత) సంతానమును కోరి తపస్సును 

వరము నడుగుమనెను. వేదవ్యాసుడు భక్తి సం|భమముడై దండ 
పీణామమును చే 

కం॥ “జల పవనాంబర వసుధా 

సల సమ వీర్యుడగు పుతు9 నా కొసగం గా 

వలయునని” కోరెను (249) 

వెంటనే శివుడు దయ తలచి 

కం! “ఇచ్చి తినని (248) 

పలికి చనియె” (249) 

తరువాత వేదవ్యాసు డగ్ని కార్యపరుడై “ఆరణి”ని కీసికొని మధించు 
టకు సూనుకొనెను. ఆ సమయమున “ఘృతాచి” అను పేరుగల 
అప్సరస స్త్రీ యతనికి కనబడెను. వెంటనే యతనికి శృంగారభావము 
కలిగెను. కాని ఘృతాచి వంచితబుద్ధియై చిలుకగా మారెను. కొని 
యతడు ధైర్యము కూడ బెట్టుకొని “ఆరణి” కార్యమును సాగించెను. 
అయినను మన్మథుని విజ్బృంభణముచే తను ఘృతాచీ మగ్న చిత్తు 
డగుటవలనను నతని శుక్రము “ఆరణి” యందుబడెను. అయినను 
“అరణి మథనము”ను విడువలేదు. 
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తే.గీ! “అయ్యరణి బుట్టి జనక సమాకృఠలియుకు 
భూరి కాంకియు వెలుగంగ బొలిచె శుకుడు 

యాగకాల సుసంభృత హవిరవాప్త 

మహిత తేడస్కుడగు వహుని చూడ్క (851) 

అప్పుడు మందాకినీదేవి మానవాకారమును ధరించి వచ్చి యా 
బిడ్డకు మంగళస్నా నమును చేయించెను. ఆకాశమునుండి ' కృష్ణాజిన 
మును, [తిదండము నతని యెదుటవడెను. ఇం[దాది దేవతలు 
గౌరవముతో వచ్చిరి. సకీసమేతుడై. శివుడు వచ్చి యా బిడ్డ నుప 
వీతునిగా చేసెను. ఇం (ద్రుడు _వకాశించు కమండలము నిచ్చెను. 

అమరు లెన్న టికిని మాయని వస్త్రముల నిచ్చిరి. అతడు పుట్టినప్పు 
డతనిని వేదములు పొందెను, 

8.1.1.1.9.1.2.2. సగర పుతుల జననము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము ఆరణ్య పర్వము 

తృతీయాశ్వాసములో (40. 71 కలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 

సగరుడు. వర [పదాత హరుడు, 

ఇ దర్శి, శెబ్యలు సగరుని భార్యలు. వారికి సంతానము కలుగ 

లేదు. కావున నతడు భార్యలతో కలిసి కైలాస పర్వతమునకు వెళ్ళి 
సంతానార్గియె శివునుద్దేశించి తవస్సును చేసెను. శివుడు. _పత్యక్షమై 
మెచ్చి 

ప॥ “వానికి వెదర్భియం దజువది చేవురు గొడుకులును శే శై బడ 

_ యందొక్క, కొడుకుంగా” వరం బిచ్చెను. (51) 

తరువాత కొంతకాలమునశు సగరుని భార్య లిద్దరును గర్భిణు 

లెది, మై దర్శికి నొక “అలాబూ” ఫలము కలిగెను, ఒశెబ్యరు నొక 
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కొడుకు పుద్టెను. అతనికి. “అసమంజసుడు” అను” పేరును. పెట్టిరి, 
“అలాబూ” ఫలమును పొర వేయుటకు పూనుకొనిం. అప్పుడు “ఆకాశ 
వాణి” నివారించి “దానిని. నేత్రి కుండలో" పెట్టి కాపొడుము, అబువది 
యేవురు బలవంతులై న సుతులు పుట్టుడూరని చెప్పెను. అట్లు జనించిన 
వారే సగరపు (తులు. 

d.1.1.1.8.1.2.8. గాంధారి శతపుషత. జననము | 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆదిపర్వము” 
పంచమాశ్వానములో (7-12, 98-101) గలదు, వరమును కొం పొంది: 
నదొ గాంధారి. వర్మపదాత హరుడు, 

గాంధారి గాంధార దేశాధిపతి కుమార్తె, ఈమె పుట్టు గుడ్డిది 
కాదు. ఈ కన్య ధృతరాష్ట్రుని కన్ని విధముల తగినదని భీష్ముడు 
వీదురునికి తెలియజేసెను, మరియు 

కంక “ఈ కులము వివర్ధింపగ 

నో కభిమత మేను వింటి నలినేక్షణ దా 

నేక శత సుతుల బడయగ 
నా కన్యక వరము వడసె నదె హరుచేతన్” (క్ర 

ఆని స్పష్టవరచెను.. గాంధారీ ధృతరాష్ట్ర9లకు వివాహమైనడి, 
కొని కుంతికి తొలుత సంతాన|పా ప్రీ సిద్ధించిన ది, గాంధారికి నా 
యదృష్టము సంవత్సరకాలము తరువాత వలకు లభించలేదు, కనుక 
నా మనస్తాపముతో గాంధారి యుదర తాడనమును చేసికొనినది, 
గర్భపాత మైనది, ఆవిషయమును కృష్ణద్వైపాయనుడు దివ్యదృష్టితో 
[గహించి వెంటనే (వత్యక్షమై *మనోహీనవై గర్భపాతమగునటుల 
చేయుట మంచిదికా” దని గాంధారిని: మందలించి..... 
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కం॥: “జన్మూంసపేశి నేక శ 
త మ్ముదయింతురు సుతులు ముదమ్ముున' నిదా త. 

థ్య మింక నైన నతి య 

త్నమ్మున రక్షింపు దీని నా వచనమునన్” (100, 

అని గాంధారితో పలికి యా మాంస పుముద్ధ నేకోత్తర శత 

ఖండములుగా విభాగించి వాటిని వేరు వేరుగ నేతి కుండలలో పెట్టి 

చల్లని నీటితో తడుపుచుండినచో 

వ॥ “ఇందు నూర్వురు గొడుగులు నొక్క కూతురుం బుట్టుదు 

రని చెప్పి చనెను, (101) అట్లు జనించిన వారే దుర్యో 

ధనాదులు, ' 

Bll la l.2.4 చి|తాంగన జననము గ 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదివర్వ” మస 
మాశ్వాసములో (142.144) గలదు. వరమును కోరి. పొందినవాడు 
*_పభాకరుడు” అను రాజు, వరపదాత “ఉమేశ్వరుడు.” 

దక్షిణ భారతదేశములో మణీపూరు రాజైన. (పభోకరునకు 

సంతానము కలుగలేదు. కొంతకాలము తరువాత' “ఊమేశ్య్వరు” నుద్దే 
శించి భక్తితో తపస్సును చేసెను. అవ్వుడు 

వ॥ “పరమేశ్వరుండు వానికిం గరుణించి నీకు నొక్కపుతుం, 
డుద్భవించు నీ కులంబు వారికెల్ల సంతానం వీల్ల యగు 

నని వరం విచ్చెను, (148) 

అప్పటినుండీ యా వంశములోని వారికీ నొక్కొక్క పు(తుడు- 

మా(తమే జన్మించుచుండిరి,కాని కొంతకాలము తరువాత చి(తవాహను 
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డను రాజునకు మా్యతము పుతుడు పుట్టకుండ నొక్క కూతురు పుద్దెను 
ఆమె పేరు, చి్యతాంగద, రాజు కూతురిని ప్వ్యత్రీకరణ భావముతో 
పెంచను. 

9.111815, భూరి (శనుని జననము : 

ఈ వృ తాంతము తిక్కన భారతభాగము (దోణపర్వము చతుర్భా 

శ్వాసములో (275 257.287) గలదు, వరమును కోరి పొందినవాడు 
సోమదత్తుడు. వర |పదాత శివుడు. 

వసుదేవుడు రూపగుణములచే (వసిద్దుడు. దేవకి సౌందర్య 

రాశి, వీరిద్దరికి వివాహమును చేయవలయునని యా యాదవ వంశ 
ములో పుట్టిన శిని యను నతడు భావించెను, అందుకై దేవకి 

స్వయంవరమునకు వెళ్ళెను, చం _దవంశజుడై న బాహ్లికుని కొడుకగు 

సోమదత్తుడు కూడ స్వయంవరమునకు వెళ్ళెను. శిని బలవంతముగా 

దేవకిని తీసికొని వచ్చు సమయమున సోనుదత్తు డెదిరించెను. ద్వంద్వ 
యుద్ధములో నతని కొప్టును శిని పట్టుకొని వడ |దోసి యతని నవ 
మానించెను. ఈ యవమానభారముతో సోమదత్తు డింటికి వెళ్ళలేక 

పోయెను, శిని వపభృతులపై పగను తీర్చు కొనదలచి దై వసాహాయ్య 
మును కోరుటశై. యరణ్యముల కేగెను, , పెద్దకాలము. హరు నుద్దే 
శించి తపస్సును చేసెను. ళాని యా. కాల.. వ్యవధిలో శినియునుః 

నతని స్క్టుతుడును మరణించిరి. కనుక హరుడు పత్యక్షమైనవ్వడు 
సోమదత్తుడు . 

వ! “శని మనుమని ననీం బడవై చీ తన్నం జాలు తనయు 
నీవల యునని యడిగెను” (275) 

అందుకు ' 
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వః “అద్దేవుం డట్ల యగుం గాక యని యానకిచ్చి యంత 

౧తు డయ్యను” (ఓగు 
యో న్న 

ఆ వర పభావనమున సోమదత్తునికి “భూరి (్రేవుడు”[అను “'సితు 

పు|తుడు పుట్టెను. అతడే శిని నునుమడగు సాత్యకిని చంప పయ. 

త్నించెను, 

a.1.1.1.8.1.2.6. శిఖండి జననము | 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ పర్వము” 
చతుర్థాశ్వాసములో (468-872) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 
దుపదుడు. వర్మ పదాత శివుడు, 

“| ద్రుపదుడు” అను రాజు సంతానములేని తన భార్య కోకిలా 

డేవి విషాదమును తొలగించుటకుగాను మరియు భీమ్మని మీదగల 

రోషముతోను శివునుద్దేశించి తపస్సును. చేసెను. అన్బుడు శివుడు 

_వత్యక్షమై వరనును వేడుమనెను. (దువదుడు 

& వ॥ “భీమ వధియించునట్టి వాని నొక్క పఫుతుని నాసగ 

వలయు”నని కోరెను. (289) . 

శిపుడు (దుపదుని కోరికను విని 

జగ్. _ కక్టూక్తు దె సుటి సదవడి కొడుకు దనక ఎ 

. par.) (va) 

గాంచి భీవ ఇని నాజి రంగమున జంపు 

నటి యుజలాపత$ంబు పటు నీకు 
ట జలు రి అ 

దప్ప దిది” అని యను [(గహించెను (a 

ద్రుపదుడు (పీకుడై తన భార్యకు నా విషయమునుచెప్పెను, 
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తరువాత “అంబ” చైతన్యము |దుపదుని భార్య యుదరమున | పవే 
శించెను, ఆమెకు పుట్టిన బిడ్డయ శిఖండి, 

8.1.1.1.8.2. | వముఖ దేవత లిచ్చిన సంతాన వరములు 4 

(బ్రహ్మ విష్ణు మూహేశ్వరులు గాక “అష్టదికాలకులూోను వారిళో 

సమాన మైనటువంటి లోకోవకారకులై న దేవతలును [వముఖ దేవతా 
వరిగణనములో చేరుదురు. సంతాన వర పదాతలలో“ఇం ద, యమ 
వాయుదేవతలు “అష్టదిక్చాకులు” కాగా సూర్య, అశ్వినీ, సావిత్రీ 

చూూర్తులు లోక్రోపకారకుతె న దేవతలు, 
॥ (ee) 

Alli l అం [ద వరములు : 

ణం దు డిచ్చిన సంతాన వరములు రెండు 1, అర్జున జననము 

ళీ గాదేయ జననము. 

| Bll l dell. అర్జున జననము 1 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వ ము” 

పంచమాశ్వాసములో (112.122) గలదు, వరమును కోరి పొందిన 

వాడు సొండురాజు, వర ప్రదాత “అం|దుడు,” 

గాంధారీ ధృతరాష్ట్రులకు ప్కుత శతము పుట్టుటను పొండుగాజు 
విని ధర్మరాజు, ఖీమపేన జననము ఆత్పోసంతృప్తి వడక ఎక్కువమంది 

పుత్రులను పొందదలచి బుషులవలన దివ్య నుం|కోవదేశమును 
పొంది “కొడుకుం (చిలోక విజయుం బడయుచు నని నిశ్చ యింజను, 

కుంతిని కూడ నొక్క సంవత్సరకాలము వ్రతమును చేయుమని 

యాజ్ఞాపించెను, ఇూనుగూ డ “ఇం [(దుని” నేశ్రా _గబుద్దితో నేకాంతమున 

నేకపొదస్థితుడై తవనును సాగించెను. ఇం|దుడు పొండురాజునకు 

* (వత్యక్షమై 
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DE 

కం పుతుడు నీ ని కుదయించు న 

మిత క్షయకరుడు బంధు మి |కాంబుజ ప 

న్మి (కుం డని వరమిచ్చెను” (118) 

పొండురాజు సంతోషించి కుంతితో “ద్రనము, విద్య, సంతానము 

అతో తృపి పడిన వారెవ్వరును లేరు, కావున నా శింకను పలువురు 

కుమారులు కావలయు”నని పలికి “దేవత లసమూహముల్ గ ఇం |దుడు 

పెద్ద. సర్వలోకములకు వల్లభుడు. కావున నతని (వసొదమువలన 

డైన ధర్మసమన్వితుని నా వంశము (సకాశించు 

నట్లుగ కుమారుని పొందు”నుని నియోగించెను, కుంతి 

ప॥ “తొలిటీియట దురా।సుం డిచ్చిన మం తంబున నిం [దు 
న్, aa) 0 

నారాధించిన ద తృపొదంబున గుంతికి” (నీ 

కర॥ స్ట్రేర ఫొరుషుండు లోకో |. 

శృరు డుత్తర ఫల్లునీ _సథమ పాదమునన్. 

సుర రాజునంశమున భా 

సుర కేజుడు వంశకరుడు సుతు డుదయిం నెను”. (122) 

అతడే “అరునుడు.ి 
es 

9, lll, గాధేయ జననము: 

జం కృక్రాంతకు? తిక్కన భారతభాగను శాంధిపరషము 

ద్వితీయాశ్వాసన ఎలో (04) గలదు, వరమును కోరి పొండి 

కునికుడు, వర తదాత “ఖం |[దుడులి 

పూర్వము “జహ్ను డుొొఆఅను రాజుండెను, అతనికి ఏఉజహ్ను డు డు” 

అను సే (తు తు పుపెను, అతనీకి *పల్లభు పి అను సుతుడు స్పట్టెను ను 
రి గొ 
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అతనికి “కుశికుడు” అను కొడుకు పుద్ణెను, అతడు తవస్సును చేసి 

“జం _దుని” మెప్పించి 

సీ॥ “జగముల మేటి నా దగు పుకు 
వేడెను” (8) 

ఇం|దుడు కుశికుని కోరికను మన్ని ంచెను, పిమ్మట కుశికునకు 

స్పతుడు పుద్దెను. అతడే “కౌశికుడు,” గాధి కుమారుడగుటవలన 

గాధేయుడు, 

ఏ, 11.18.22. యమధర్మరాజు వరములు ; 

యమధర్మరాజు | పదానము చేసిన సంతాన వరములు రెండు_ 

1, ధర్మరాజు జననము, 2, అశ్వ పతి శతపు్యత జననము, 

1111 ఏ 2. ధర్మరాజు జననము : 

చః వృతాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆదిపర్వము” 

పంచ మాళ్వా సములో (64.93) గలదు, వరమును కోరి హిందినది 

కుంతి. వర|పదాత యమధర్మ దేవత. 

'కిందను బుషి శావమువలన పొండురాజునకు శారీరకసం పర్య,౦ 

పలన స్త్యతోదయము కలుగుటకు వీలులేదు, - కాని సంతాన (సాస్తి 

విషయమున శాస్త్ర |వమాణమును, కల్మాషపాదుని (వవర్తనను, 
దెండింజిని నాలోచించి సంతాననును వడయు”మని పాండురాజు 

కుంతి నాదేశించెను. అప్పుడు. కుంతి తనకు పూర్వము దుర్వాసమహర్షి 

చెప్పిన సంశాన లాభ మంత విషయమును గురించి చెప్పి 

“ఏ వేల్పు నారాధించుమనెదనో యాజ్ఞ” నిమ్మని భరి, నడిగెను. 

| “ధర్మమునకు స్థానమైన (యమధర్మరాజు నారాధించు”వ మని పాండు 
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q లి 

£9 థం 
| ర్న 

అహో నిచ్చె ను, కుంకి భర్త కు|పద క్రిణమును. చేసి సమాహిత 

b 

న! “మహాముని యిచ్చిన మం|తంబు విధివంతంబు జేసి 

ధర్ముని నారాధించిన నా ధర్ముండును యోగమూర్తి 

ధర్ముండై వచ్చె వరం బిచ్చినం గుంటి యు ద (త్చ 

సాదంబున గర్భంబు తాల్చెను (93) 

అతడే ధర్మరాజు, 

alll, dee అశ్యవ స శత సత జననము: « 

ఈ వృత్తాంతము “ఎటల్టన” భారత భాగము “ఆరణ్టపర్వ మం” 

సప్పమాశ్వాసములో (218-240) గలదు. వరనును కోరి పొందినది 

సావి|కి, పర్య సదాత యమధర్మదేవత, - 

సావి క్రి, తన భర్త సత్యవంతుని పొణమును యమధర్మరాజు 

తీసికొని వెళ్ళుచుండగా నతని నామె వెంబడించి యతనిని పొగడుచు జ్ 

తన వాక్ళాత్యుర్యముతో నతని నబ్బురపజచుచు నతిభయంకర మై ఒ ల. : య్ 

దుర్గమమైన యరణలఖములో వెళ్ళుచు తన భర, ప్రాణమును తన 

లి ఏంబెను, అమె మాటలక నాశ్చర్యవడిన యమథర్మరాబు జము నీ (పా! 
పథ 

సత్యపంతుని (సాణము తప్ప వరము నడుగుమని పలికెను. ఆమె, 

తన మానుకు కంటి చూపును కోరెను. మరల నామె యమధర్మరాజును 

వెంబడించుచు |ప్రాగ్గించెను, సత్యవంతుని [ప్రాణమును తప్ప మరి 
థి 

0 

యొక వరమును కోరుమగెను. తన మామకు శ|తువులచే పోయిన 

రాజ్యము తిరిగి దక్కునట్లు కోరెను, మరల సావ్నితి యమధర్మరాజును 
ది. 

పవెంబడించుచు _వార్టించెను, అ అతడు దయ దలచి సత్యవంతుని 1వొణ 
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మును తప్ప నింకొక వరమును నడుగుమనెను, అపుడు సొవి (వి 

నమస్కరించి 

వ॥ “మా తండి మదేశ్వరుం డపు్యతకుం డతనికి బు్యత 
థత్ర “లాభం బగునట్లుగా (బసాదింస్త మని యభ్య 

ర్రించెను.” (Ei) 

వెంటనే యమధర్మరాజు 

వ॥ “అట్ల కానిచ్చితి నని పల్కెను” (240) వారిపేర్లు తెలియవు, 

4.1.1. 1.9.2.9. వాయుదేవుని వరము ; ఫీనుపేన జననము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వ ము” 

పంచమాశ్వాసములో (102.104) గలదు, వరమును కోరి పొందినది 

'కుంథి, వర్యపదాత వాయుదేవుడు. 

ధర్మరాజు జననముతో సంతృప్పిపడక పొండురాజు వాయు 

దేవుని దయచే నింకొక పు్యతుని జనియింపుమని తన భార్య కుంతిని 

నియోగించెను, కుండియును తన భర్త చెప్పినట్లు 

వ॥ వాయుదేవు నారాధించి త త్పసాదంబున గర్భంబు 

దాల్చి సంవత్సరంబు సంపూర్ణంపై న” (108) 

కుంతికి వాయుదేవుని యంశమున మంచిలగ్నమున బలవంతు 

డగు పుత్రుడు పుట్టెను, శతశ్చంగ పర్వతము మీదనున్న మును 

లందరును సంతసించునట్లు (వ్యవాణి యా బిడ్డకు “థీమసేనుడు”అను 
పేరును పెట్టెను, 

dll ld. సూర్యుని వరము: కర్ణ జననము ? 

ఈ పృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వము” 
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పంచమాశ్వాసములోను (17. జ, “ఎబ్బన”' భారతభాగము “అరణ్య 

పర్వము” సప్తమాశ్వాసములోను (208.208) తిక్కన భారతభాగము 

“ఆ |శమవానవర్వము” ద్వితీ యాశ్వాసములో ను (88 ౨1080) నించు: 

మించు నొకే విధముగా నున్నది, వరమును కోరి పొందినది కుంతి, 

మం |తోవదేశకుడు దుర్వాసమహర్షి. వర|వదాత సూర్యభగవానుడు 

కుంతి భోజు నింట కుంతి దుర్వాసమహక్షికి చేసిన యతిధిమర్యాద 

లకు నా మహరి సంతఫించి యామెకు పు[తలాభ మం.[తోప దేశ వయను 

వా చెసి యుండెను. తరువాత నామె కన్యాత్వ చాపల్యముతో వాలోచించ 

హ్ 

కుండ నా సుం (తశ క్రీ ని తెలిసికొనదలపను, 

అట్లు జనించినవాడు కర్ణుడు. ఒకనాటి యుదయమున నామె 

సూర్య్యుని చూచి (పొర్థించిన విషయములో కని |కయములో నీ కింది 

విధముగ నున్నది. ' 

న నన్నయ క భారత భాగము 2 

కం! “నాకు నీమ్ము (పి 

యమ్మున నీయట్టి కొడుకు నంబుజమి కొ (ఆది.అ :18) 

అని కీలు మొగిచి మొక్కెనుం పంటనే సూర్యభగవానుడు 

(పత్యక్షమయొ్యును. అతనిని చూడగ కుంతికి య. కలిగి 

తన తెలివిలేనితనమును మన్నించి పెడలిపొమ్మవెను, అవ్వుడు 

సూర్యుడు 

అద వ॥ నీకు సద్యోగర్భుముస బుతు డుద్భ విల్లు ని కన్యాత్వం 
మట్. . నీ 

బును దూషితంబు గాదని పరం విచ్చెను” (ఆదిఆ-£5) 
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ఎెట్టిన భారతభాగము 1 

కుంతి సూర్యుని చూచి . 

వ॥ “దేవా భగత్య్పూనసుందరుండగు నందనుం గరుజింవవే 

యని మనంబునం గోరుచు మంత్ కోచ్యారణంబు 

సేసెను” (ఆరణ్య-.? ఆ.శి28) 

సూర్యుడు (వత్యక్షమయ్యిను. “నీ కిష్టమైన దానిని చేయుదు” 

ననెను. కాని కుంతి తన చాపల్యభావమును చెప్పి, వెళ్ళిసొమ్మనెను 

అప్పూడు కోపించి “నన్ను పిలిచిన కార్యమునకు సమ్మతించనిచో 

నిన్ను, నీ తల్లిదం|డులను, దుర్వాసుని దగ్ధము చేయుదు”నని* 

పలికెను, మరియు + 

ఆ.వె.॥ “మక్చిమాగమమున మదిరాక్షి నీదు క 

న్యాషవతంబు చెడద్యు నందనుండు 

_నధిక తేజు డుదయ మగు నిన్ను లోక సిం 

దయును బొందకుండు దథ్య సుబల” (అరణ్య.7ఆ.810) 

తరువాత నామెకు సంతానము కలిగెను. 

తిక్కన భారత భాగము. : 

కుంతి సూర్యు నుద్దేశించి మం |తో జ్బారణను చేసెను. సూర్యుడు 

_పత్యక్షమై 

ఫి! “అడుగు మిచ్చెద వరం బనెను” (ఆ్య్మశమంకి ఆ.[01) 

అప్పుడు కుంతి తా నూర కనే పిలిచితినసెను. అందుకు సూర్యుడు. 

కోపించి “నిన్నును నికు మం |తోపదేశమును చేసిన దుర్వాసుని 

శపింతుినగెను, అప్పుడా 

ట్ర స “ప్ప తకు నొనగు బప 
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తే,గీ.॥ కృప భవత్సము నని కోరెను (101) 

సూర్యు డప్పు డామెతో 

శే.గి,॥ “తనయుండు పుట్టెడు మనియెను” (101) 

మరియు 

శ్రే,గ్ర,1 “నీకు గన్యాత్వ వికలత గాక యుండ. 
వరము నిచ్చితి ననుచు దివమున కరిగె” (109) 

తరువాత నామెకు పుత్ర సంతానము కలిగెను. 

కుంతీ సూర్య సంవాదములో దుర్వాసుని |పసక్తి నన్నయ 

భారతభాగములో కనిపించదు. ఎ్టన భారతభాగములోసూరుడు కుంతి 

తల్లిదం|డులను, దుర్వాసుని దగ్ధము చేయుదునను వినరణ గలదు" 

తిక్కన. భారత భాగములో సూర్యుడు దుర్వాసుని శపింతునను మాట 

గలదు. ఇతర త మార్పు కనిపించదు. 

4.1.1.1.8.2.5. అశ్వినీ దేవతల వరము : 

నకుల సహదేవుల జననము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వ ము 

వంచమాశ్యానములో (128_ 198) గలదు, వరను' నడిగి పొందినది 

మాది, వర (పదాతలు 6ట్రశ్వినీ దేవతలు. వ. 

కుంతికి పుద్దిన ముగ్గురు కొడుకులతో. పొండురాజు వినోదించు 

చుండెను. అప్పుడు మాది తనకు పుత్రజన్మము కలుగు నుపాయము 

లేకపోవుటజే తన జన్మ నిరర్ధ్థకమైనదని, వగచెను, పుతోత్సాదనము 

దయసియ గుంకీదేవికి నానతి యిమ్ము” అని భర్తను కోరెను. ఆ 

మాటలకు సాండురాజు సమ్మతించి కుంతిని పిలిచి, మాది సంతాన 
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'వాంఛితనును తెలిపి “సకలలోక కళ్యాణకారు లాశ్వినులు. కావున వారి 

నారాధించి యవత్యంబు 'పడయు” మం తమును మాదిశి తెలుపు 

మని చెప్పి యాదేశించెను, కుంతి భర్త యాదేశను (పకారము 

వేసేను, తరువాత మా|డికి 

కే,గి,॥ కవల వారు సూర్యేందు వకాశ తేజు 

లాశ్వినుల యంశముల బుట్టీ రమర గుణులు 

వారలకు (బీతి నోకాశవాణీ సిసె, 

నకుల సహదేవ లనియెడు నామ యుగము” (19) 

8.1-1.1.8-2, సావిత్రీదేవి వరము : 

సావి క్రి జననము 3 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్టన” భారతభాగము “ఆరణజ్యపర్వ ము” 

స ప్రమాశ్వాసములో (170-171) గలదు, వరమును కోరి పొందినవాడు 

“అశ్వపతి,” వర (వదా కిని సొవి|క్రీదేవత, 

మ దదేశపు రాజైన “అశ్వ పతి” నంతోనకాంక్షతో పదునెనిమిది 
సంవత్సరములకాలము సావి (త్రీదేవతను కొలిచెను.ఆ దేవత పత్యక్ష మై 
వరము నడుగు మనెను, అతడు వినముడై 

సీ॥ “అత్మజు గోరెద ననెను” (170) 

అప్పుడు సావి [తీ దేవత 

తే.గీ “కన్నియ వుట్టు నీ కనియె” (110) 

ఆ మాటలను వినిన “అశ్వపతి,” “ఓ దేవీ! నీ కృవచే నా కోరిక 

సఫలము కాకూడదా?” అని విన్న వీంచెను. అందు కా దేవత 

వ! ఏనునీ మనోరథంబు తెజంగు మున్న చతు 



ర్ముఖున శెజింగించిన నతండు గన్ని యగో 

ఖరేశించె నద్దీవుని యానతి యమోఘంబు 

విను మక్కన్నియ కారణరబున నీకు నొక్క 

విధంబునం బిదఏ బు|త్రలాభంబు నగు. 

సంతసిల్లు మని యను గహించెను” (1) 

తరువాత రాజు భార్య మాళవి గర్భవతియై కూతురుని (వస 

వించెను. ఆ బాలికకు “సావి తి” అని పేరును పెట్టిరి. సావి(త్రి భర్త 

భత్యపంతుడు. F 

"4.1.1.1.9.9. బుషుల సంతాన వరములు * 

బుషి యను మాటకు య _దష్టయని ( యర్థము. వాడుకలో బుషి 

ముని, యతి, వై రాగి, వై రాగీ మొదలగునవి వర్యాయనదములుగా 

నున్న వి వసిష్టాదులు బుషులు. అం |ధ మహాభారతములో సంతాన 

వరములను (సాదించిన బుషులు_ “నారద, భృగు, అగస్త స్తం కృష్ణ 

దై పపాయన, వసిష్ట, బుచీక, భరద్వాజ, “యాజ, చండకౌశిక, దమః? . 

సోమక, దీర్చ తమ ౨ బుషలున్నా రు. . 

911 18.0.1. సువర్ణష్టివి జననము : 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము _దోణవర్యము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (188_ జిడిడి) గలదు, వరమును కోరి పొందినవాడు. 

జయుడు. వర పదాత నారదమహర్షి, 

సృంజయు డొక మహారాజు నారదమహర్షి యళనికి వరమ 
మి[తుడు- రోజు సంకానార్థియై (దాహ్మణ పూజలను చేయసాగేను. 

నారదుడు పలుమార్లు వచ్చె డివాడు. ఒక పర్యాయము బాహ్మణ 
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ముఖ్యులు (ప్రయత్న పూర్వకముగ “ఈ రాజు గారి కోర్కెను తీర్చు” 

మని నారదమహర్షి నడిగిరి. అతడు “భవ దీప్పిత మెయ్యది నాకు. 

నేల జెప్పవు” అని రాజు. నడిగెను, అప్పుడు రాజు 

కol ' “oo 

చీత గుణుడు రూపసియు నగు. 

సుతు. గోరుదు నెప్పుడు నేను సుర గుణవంద్యా” (19) 

న॥ “అక్కమారుండును మూత పురీష లాలా స్వేదం 

బులు సువర్ణంబు అగునట్టి వాడు గావలయు నని 

కోరెను. (181) 

నారదు డట్టి వరము నిచ్చెను. ఆ వర ఫలితమువలన జన్మించిన 

వాడే. సువర్గస్టీవివాని మూత పురీష లాలా|తు స్వేదములు సువర్ణము 

లగుచుండెను, అట్లుండగా తరుణావస్థ నొందిన సువర్ణష్టివిని దొంగ 

లపహరించి యరణ్యమునకు తీసికొని వెళ్ళి, చంపి, కోసి, చూచిరి. 

కాని బంగారు లభించలేధు, ఆ శవము నక్కడనే వదలిరి. ఆ పాప 

'ఫలితమువలన వారిలోనే వా రంతఃకలహములతో కొట్టుకొని మరణిం 

చిరి. పు తశోకముబే సృంజయుడు చాల దుఃఖించెను. నారదమహర్షి 

వచ్చి పోడశ రాజులచరి (తను చెప్పి యోదార్చెను, పుతశోకమును 

భరింపజాలనని సృంజయుడు తెలుపగా నారదమహర్షి సువర్ణషివిని 

[బతికించెను, 

8.1.1.1.8.8.£. మాంధాతృ జననము ; 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అరణ్యవర్వ ము” 

శృతీ యాశ్వాసములో (200 208) గలదు. వరమును కోరి పొందిన 
వాడు యువనాత్వడు. వర్యపదాత భృగుమహర్షి. 
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ధా 
అక్షాఇక: వంశస్థుడెన యువనాళ్వు డసు రాజు పరా|క్రమ ధర్మ 

శీలుడై వేయి “అశ్వ మేథ” యాగములను చేసినను సంతానము 

కలుగలేదు. కావున రాజ్యభారమును _పధానమరం్యతికి. నవ్పజెప్పి 

భృగుమహర్షి యా శమమునకు వెళ్ళి పు_తకాముడై. - -పెద్దకాల .మతని
 

నుసాసించెను. భృగుమహర్షి కరుణించి ప్కుకకామేష్టిని చేసి దాని 

నుండి మం (తపూత జలపూరిత మైన కుండను పొంది దాగని రక్షించు 

చుండుమనీ బుక్విజుల నియోగించిను, అంతకు మ ందు రా [తియందు 

జాగరణముచే కాపలా యుండిన బుత్వి జులు నిదించిరి. అప్పుడు 

దప్పికణేత నా నీటినంతటిని రాజు (తాగెను, తెల్లవారిన తరువాత నా 

విషయమును భృగువు తెలిసికొని యువనాశ్వుని చూచి. 

వ॥ “నీకు _బుషతార్థంబుగా మదీయ తపోవీర్య లబ్బంటై న 

యిమ్మం[త జలంబు న్ భార్య క్రీ నున్న చో సి వధిక 

పిపాసా పరుండయి యుపయోగించి యకర ఠృవ్యంబు 

జేసితి దైవ కృతం బెవ్యరిశీ దప్పింప నశక్యంబు దీనం 

జేసి నీకు గర్భంబై యిర|ద .సదృకుండై న పుతుం 

డుద్భవించు ననెను” "(209 

రాజు తన పురమునకు, మరలెను; పిమ్మట 'నూజు సంవత్సరము 

లకు రాజు వామభాగమును ఛేదించుకొని తేజుడైన బాలుడు పుష్జైను 

ఆ బాలు దర్శనార్థము. దేవేంద్రుడు దిగి వచ్చి వాని, వదనమున 

జుట్టన (పేలు. నుంచి “అమృతమయంబగు గు దీనిని (శాగూమరెను. 

_ఇం(దుని. వచనమువే దేవతలందరు నా బాలునికి “మాంధ్లాత్ళడు” 

అను పేరును పెట్టిరి, 



క్శ్ 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము *“ఆరణ్యపళ్వ ము” 

ద్వితీ యాళ్వాసములో (శీలీక్రీ గలము, వరమును కోరి పొందినవాడు 
po L మ ఇ ల్ న. ణ్ పల్ “ఆం. dh చ ఏ విడర్భఠొహిః, వరవదోత “అగస్త్యమహర్షి. 

విదర్భరాజు పుషతకాముడై “అగస్త్య్యమహాక్షని (పొర్థించెను, 
అ మీహరి రాజు కోరికను మన్నించి 

© 

న॥ “కథ తవశ్శక్తీ జేసి, పు్రకముండేనే వీదర్భరాజున 
కొకు కూతుత బుట్టించేను” (శ28 

ఆమె. పేరే లోపొము [చః 

తరువాత కొంతకాలమునకు పితరుల పుజ్యగతికోటకువిదర్భు రాజు 

నడీగి యామేనే వివాహమాడెను, 

9,11:118534, దవృథసగ్ట జననము | 

ఈ వృత్తారతము నన్నయ భారతభాగము *ఆరణ్యపర్వము” 
ద్వితీ యాశ్యాసము లో - (శకికి855) గళడుః వరమును కోరి పొందినది 
లోపొము (ద. వర|పదాత యూమె భక్తే “అగస్స్క ్ యమహర్షి.” 

er) “లె 

లోపాములద అగస్ట్ర్యుల వివాహమైన తరుపాత జా ఈరణ్యములో 

' నివసీంచుచుండిరి. లోపాము[ద్ర రాజు కూతురు, కావున నామెకు నార 
వేం లిష్టములేక తసి భర్తకు _ చెప్పలేకుండెను, ఒకనా డత డామె . 

' యందమునకు మన్మథగోచరుడ్లై యామెను (ప్రీతితో సంగమించ 
'దఠచెమ. తప్పు ఊోమే భర్త యభ్మీపోయము నెటిగి, లజ్ఞావదనయై 

"యుతనీతో 

కం॥ “మునినాథ నీవు ననులే 
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తన చూళ్య విభూషణ 1(నసన్ను శనై సై. 

కొన రింపు ముపళ్యోత్సా 

దన మీ బుతు వాసరములు దప్పక యుండన్” an 

అనీ తఊజిగెను. ఇల్వలునీవలన చేశీంత సంపద లారి 

ఉఆ్రగేస్తుషో డో గశ్రేమమునేకు చేరుకొనెను. అప్పు డమే తన భ రను 

కం॥! దేవర బోలెడు వాని మ 

హా వీర్య గుణాడ్యు నొక్క యాత్మజు బడయం 

గా వలతు నపేత గుణుల్ 

'వెవురు సుతులయ్యు సందు వీఫలమ కాదే?” (353) 

అని కోరెను, అగస్తు డా కోరికను విని 

వ “నీ కోరినట్ల గుణవంకు డయిన కొడుకు నీకు జన్మించు 

ఇస” అమ్ (గహించెను- (బటి 

సెదప “అగస్తుడు? తప్రోవనమున కరిగెను, 

లోపాము ద యే డేండ్ర్లు గఠ్భముచు ధరించి పుతుని కనెను, 

అతని పేరే ధృఢస్యుడు., 

8.1.1.1.8.9.5. ధృతరాష్ట్ర జననము 3 

ఈ వృక్త్రాంత పు నన్నయ భారతభాగము *ఆదివర్వము 

చతుర్ధాశ్వాసములో (210.256) గలదు, సత్యవతి ప్రోద్బతముతో వర 

ఫ్రలిళము శేకుభ వీంచినది “అంధిక.”ి పర|పదాత కృష్ణద్వైపాయన 

మహర్షి, 

వీచి తవీ్యుటు పుషత్రీలాభము కళలుగీక ప్రూక్య మీ మరజించెను, 

వంశము (కులము) నాశీనమగుననీయు పీపాహమాడి సంతోనమును 
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పాందుమనియు సత్యవతి భీష్మ నడిగెను. కాని యతడు సమ్మతించ 

లేదు. (వాహ్మ ణులు క్షత్రియ ప్రి కీ లతో సంగమించి క్ష తియ కులము 

నాశనము గాకుండ చేయవచ్చునని బలిరాజు వృత్తాంతమును గురించి 

ఫీష్ముడు సత్యవతికి, తెలిపెను, అంత సత్యవతి కృష్ణద్వైపాయనుని 

స్మరించెను, అతడు (పత్యక్షమయ్యెను. విచి ్ రవీర్యుని. భార్యలందు 

“దేవరనస్యాయమున” సంతానమును బడ యుమని సత్యవతి. యాదే 

శించెను. “అంబిక, అంబాలిక” లొక్కు సంవత్సరకాలముపాటు తాను 

చెప్పినట్లు వతమును చేసి తద్ధాత్ముల్లై నచో వారికీ ధర్మస్థితిగ సతు 

రుషులు పుట్ట (దురని కృష్ణద్వైపాయనుడు చెప్పెను, కొని సత్యవతి 

వినలేదు, సంతానమును పడయకున్నచో. (పజలలో నరాజకత్వ- 

మేర్సడునని నొక్కి చెప్పెను. చివర కతడు సమ్మరతించెను, ' సత్యవతి 

యా విషయమును “అంబిక”కు చె 3 ప్పెను. ఆ రాతి. కృష్ణద్ర్వైపాయ 

నుడు “అంబికిను చేరెను, అళని యాకారమునకు భయపడిన :. 

“అంబిక” కన్నులను మూసికొనెను, సంగమావస్థలో కనులను మూసి 

కొనుటవలన “అంధ” పు (తుడు జనించున ని కృ ష్టద్వె ్వపాయనుడు 

సత్యవతికి చెప్పెను. అం బికకు పుట్టినవాడే ధృతరాష్ట్రుడు. 

9.1.1.1.2.9.6. పాండురాజు జననము క 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాదము “ఆదివర్వవ ము. 

చతుర్ధాశ్వానములో (218-257) గలదు. సత్యవతి సదరు ప వర 

ఫలితము ననుభవించినది “అంబా లిక.” ” వర [దాత కృష్ట వదె పిపొయన 

మహర్షి, ' 

. విచ్మితవీర్యుని రెండవ భర్య “అంబాలిక, గ. మృుదటీ భార్య 

“అంబిక” ప పలన సంతానము. నాకాక్షిఇచిన సత్యవతి, యా విధముగనే 
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'“అంబాలికివలన .గూడ సంతాన (సొప్తి నసు్యగహింపుడని కృష్ణ 

దై.్వపాయనుని కోరినది, దేవరన్యాయమునకు నొడబడుమని సత్యవతి 

“అంబాలిక” నాదేశింఛచినది, , అఅబాలిక' కృష్ణ్రద్యైపాయనుని కఫీల 

గడ్డమును, కపిల జడలను కపిల కన్నులను ' నల్లని పొడవైన 

శరిరమును చూచి తెల్లబోయినది, ఆ స్థీతిలో “అంబాలికా కృష్ణ 

వ్రపొయ నుల సంగమము జరిగిన ది, అంబాలికా తనయుడు ఖల, 

గుణవంతు, వంశకరుడై నను పాండురోగ పీడితు. డగువని_ కృష్ణ 

,దెకిపాయనుడు సత్యపతితో చెప్పెను, అంలబాలికకు పుట్టిన వాడే 

పొండురాజు, . 

శ, 1,1.1.9.9.7. విదుర జననము : 

ఈ వృత్తాంతము. నన్నయ. భారతభాగము. “ఆదిపర్వము” 

చతుర్థాశ్వాన ములో (218258) గలము. వర ఫలితము ననుభవీరిచీనేది 

“అంబిక” దాసి, అంధ్ర మహాభారతములో విదురుని తల్లీ పేరు కని 

పించపు, వ ర ప్రదాత కృష్టదైెక్టిహాయన మహర్షి 

కృష్ణ ష్షదె ద్యైపాయన. ననుగహముజో*అం బికొకుధృ తరాష్ట్రుడును, 

“అంచాలీకికు పొండురాజును జన్మిశిచిరి. ముని పభావనునకు 

నాశ్చర్యమొందిన సత్యవతి మరల సతృంతానము కొఖకు కృష్ణ 

ఒద్వెపొయనుని స్మ రించెను, అంగవీహీన, యనారోగ్య వీడితులై న" 

ధృతరాష్ట్ర పొండురాజుల జఇననమునకు బాధను వ్యక్తము చేసెను 

కృష్ణద్వెపాయనుని రెండవవర్యాయము “అంబిక” చగ్గరకు పం పెను, 

భయకంపితయైన “అంబిక” తన స్థానములో తన దాసిని నియోగిం 

ఇను, అంబికా దోసి కృష్ణద్వైపాయనుల సంగమము జరిగినది. వారికి 

కలిగిన కుమారుడే విదురుడు, 
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9.1.1.1... అశ్మక జననము ; 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వము” 

సప్త మాశ్వాసములో (180-189) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 
కల్మాషపాదుడు, నర |పదాత వసిష్ట మహర్షి, 

'మదయంతీ కల్మాషపాదులు రాజదంవతులు, కల్మాషపాదునికీ 
వసిష్టమహార్షి పెద్ద కొడుకైన శక్తివలనను, మరియొక పర్యాయ 

మొక (బాహ్మణునివలన రాక్షసుని వలె పవర్శించు శాప మున్నది, 

అరణ్యములో పుతార్థులె సంగమించు |బాహ్మణదంపతులను కల్మాష 

పొదుడు చూచి | బాహ్మణునసి తినను. అప్పుడా (బాహ్మణుని భార్య. 

“ఆంగిరసి నా భర్తవలె నీవును వంచత్వము నొందు” మనియు, వసిష్ట 

మహర్షివలన సంతానమును వడయుమనియు నాదేశించెను. కల్మాష 

పాధుడు 'ఆంగిరసి” శావమునకు వగచెను. అతడు పసిష్టమహర్షిని 

“అయోధ్య"కు పిలిచికొని వెళ్ళి యాదరించెను. అతనిని 

కం! “మనుకుల పవి[త బు[తకు 

'నిన సన్నిభు నాకు బడయు మే నట్లయినస్ 

మునినాథ నీ (పసాదనం 
బున బితరుల వలన బుణ విముక్తుడ నగుదున్ (181) 

అని యడిగెను, ఆ మహర్షి యందుకు - సమ్మతించెను, వసిష్ట 
. పసాదమువలన మదయంతి గర్భిణియైనది. వం డేండ్డు గర్భమును 

మోచినది. చివజకు- విసిగి యశ్శశకలముచే నుదరభేదనమును చేసి 

కొనినది, అప్పుడు పుట్టినవాడే “అశ్శకుడు.” 

9,1.1.1.8.8.9. జమదగ్ని విశ్వమితుల జననము : 

' ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్యవర్య్వ ము? 
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తృతీయాశ్వాసములోను (181.181), తిక్కన .భారతభాగము శాంతి 

పర్వము ద్వితీ యాశ్వా నములోను (88-70), “అనుశాననిక వర్వ ము” 

[పథమాశ్వానములోను (107-117) నించుమించు నొకే విధముగా 

నున్నది. వరమును కోరి పొందినది భృగుమహర్షి కోడలును, బుచీక 

ముని భార్యయునై న సత్యవతి. నన్నయ భారతభాగములో వర 

పదాత భృగుమహర్షి తిక్కన భారత భాగములో వర|పదాత భృగు 

మహర్షి కొడుకైన బుచీక ముని. . 

నన్నయ భారతభాగము ; 

బుబీక ముని కన్యాకుబ్ద చేశపురాక్షైన గాధి కూతురగు సత్యవతి 

నిష్టముశో వివాహమాడి యచటనే యుండెను. కొడుకును, కోడలిని 

చూచుటకు భృగుమహర్షి యచటకు వెళ్ళెను. వా రతనిని గొప్పగ 

గొరవించిరి. అందు కతడు సంతసించి కోడలితో 

కం॥ గడ 

మ్ముల నిచ్చెచ వేడుము నీ 

వలచు వరం బసనెను (ఆరణ్య-లీ ఆ-184) 

వెంటనే యామె 

వ! దేవా! నీ (వసాదంబున నా కొక్క కొడుకును మజ్జ నేని 

కొక్కకొడుకు నుదయింవవల యునగీ (మొక్కెను”(185) 

అప్పుడు భృగుమహర్షి యామెతో 

'వ॥ “నీ కోరిన యబ్ల యగు శుచిస్నాతలయి నీవు మేడి 

(మానిం గౌగిలింపుము నీ జనని నశ్వత్థంబు గాగలింపు 

మసు మనెను (185 

సిమ్మట నా తల్లీ కూతుం[డు వచిస్నాతలైరి వారిద్దరికి నిర్ణ 
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యించినట్లు. గాకుండ పొరబాటున తారుమారుగ కౌగిభించుకొనిరి, ఆ 

విషయమును భృగువ మహర్షి, తెలిసీకొని సత్యవతితో “నీక (బ్రాహ్మణ 

కులములో ప్కుతుడు పుట్టినను క్ష్మతియునివలె (వవర్షి చును. నీ. 

తికి క్షత్రియ కులములో. _ప్కుతుడు పుట్టినను.. బాహ్మ జునివలె [వవ 
టి. 

ర్కించి గొప్ప కీర్మీవంతుడగు"నని చెప్పెను. ఆ మాటలను వినిన 

సత్యవతి కృ తాంజలియై . 

వ॥ “క్షతియ భావంబు దన ప్కుతునకుం గాక పౌతున. 

కగు నట్లుగా శ్వవరువలన వరంబు వడసెను”. (18 

ఆమెకు - భృగుమహర్షి వర |పభాపమువలనే పుట్టినవాడే జను 

'దగ్ని. జనుదగ్ని పవనే (బాహ్మణునివలె నుండెను. కాని యతని, 

కొడుకే. న పరశరాముని |పవర్శ న భృ గుమహర్షి వర (వసాదమార్చు 

వలన క్షియుని (పవర్తనవలె నుండెను. సళ్యవతి తల్లికి పుట్టినవాడే 

విశ్వామిత్రుడు. అతడు క్ష!కియుడై నను రాజ్యపాలనను వదలి 

బాహ్మణు ని వలె గొప్పగ తవస్సును చేసి (టహ్మర్షి యనిపించు 

తిక్కన. భారతభాగము క 

 బుచీకుని, మామమైన గాధికి పుత్ర సంకానము లేదు. కావున 

బుబీకుడు తనకును, తన మామకును వుక సంతానము కలుగవలెనను 

వాంఛతో రెండు చరువు (హవ్యపు కుండ) లను కల్పించి సత్యవతికి 

పాటి మహీమను గురించీ తెలిపి, యొకదాని నామేను, మరియొకదాని 

నామె తల్లిని యుపయోగించుమని తెలిపి నదీ స్నానమునకు వెళ్ళేను. 

వారిద్దరును తచిస్నాతులై వారికి నిరేశించినల్లు గాకుండ తల్లి ' పొర 
ది యు డె గా , యి 

పాటువలన వాటిని తారుమారుగ నుపయోగించికి శచీస్నా నాలితరము 
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వచ్చిన బుచీకుడు  దివ్యబోథనభే వ. “విషయమునే "- (గహింబి 

సత్యవతితో ఉక (తియాంతః క
రంబగు గర్భమును ధరించిన దాన”వని 

తెలిపెను. వెంటనే సత్యవతి భర్త ను పొగడి ! 

వ॥ “ఎమ్మెయినై'న గృపసియశి నోమీదన్ (10) గ కూరోం 

డగు కొడుకుం గనుట కోర్వ ననెను” (శాంతి దీ ౪.71) 

బునీకుడు తన భార్య ప్రార్థనకు నను (గ్
రహించి యామెకో 

వ॥  “అవ్విశేషంబు నో “పుశత్రునకు తేకురడేడు ' జో[తని 

యందావహిళ్లే లేడు నీ "కెట్లు (పీయం 'బట్ల' "కా గతయది 

య యని" (11) అదెను 

తరువాత సత్యవతికి పుట్టిన న స్కకుడే జమదగ్ని. అతని ప్రవర్తన 

(వాహ్మణ వర్త నమునకు తగినట్లుగి నుండెను. కాని యత్నీ' కుమారు 

డగు పరతరామునీ |పవేర్తనే బులీటనీ " వీర పహిద మార్చువలన 

క్షత్రియ వర్మ నమునకు తగినట్లుగ. నుండెను. సత్యవతి తల్లికి పుట్టిన 

వాడే విశ్వామిత్రుడు. అతడు 
క్షడత్రియుడై నను రాజ్యప

ాలనను వదలి 

(బాహ్మణునివలె గొప్పగ త్రపస్సునుచేసి (బహ్మ వసిస్టుచేత (బహ్మగ్షి 

యనిపించుకొ నెను, 

జమదగ్ని విశ్వామిత్ర జనన్ విషయములో నన్నయ భారత 

భాగములి వర(పదాత భృగుమహర్షి. అతడు “మేడి, అశ్వత్థ" 

వ్య ృక్షములను క క్రాగిలించుకొనుమగెను, తిక్కన మహాభారతములో వర 

ప్రదాత భృగుమహర్షి కొడుకైన బుచీక ముని, అతడు చరుపు 

(హవ్యవు కుండల నుపయోగించుమనిను. భృగుమహర్షి బువీక మును 

లిద్దరును సత్యవతి కోరినల్లే యామె పొ [కునికి వ (య ధర్మము 

సంతరించు నల్లన్యుగహి
ంచిర. ; ‘ |] We 
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3118810. _వతర్థన జననము : 

ఈవృ తాంతము తిక్కన భారత భాగము “అనుశాసనిక పర్వ ము” 

_పథమాశ్యానములో (119 19)గలదు, వరమును కోరి పొందినవాడు 

దివోదాసుడు. వర|పదాత భరద్వాజ ముని, 

వత్స దేశాధివతి హైహయుడు,అతనికి వీతహవ్యుడని మరియొక 

పేరు. అతనికి వదిముంది భార్యలు. వారివలన వీతహవ్యునికి నూర్గురు 

కుమారులు కలిగిరి. కాని వారు .దుష్టులు.వారు కాశీ రాజగు హర్యశ్వుని, 

తరువాత అతని కొడుకగు సుదేవుని చంపిరి, పిమ్మట వారుసుదేవుని 

కొడుకగు దివోదానునిపై దండెత్తగా నతడు భరద్వాజ ముని 

నా్మశయిం చెను. అప్పుడు భరద్వాజుడు 

తం॥ “కడకు నీ కొక 

తనయుని గల్పింతు రిపు విళార నిపుణుస్” (121 

వ॥ “అని పుత్రకామేష్టి సేసినం |బభవించిన పు|త్రుం 

డప్పుడ పదుమూడేండ్ల _పాయంబు వాడయ్యె (బత 

ర్ధన నామధేయుం డగు నక్కుమారుం డమ్మహో తుని 

యను|గహంబున వేదంబులు ధనుర్వేదంబును వేగంబ 

యధిగమించి” (122) 

చం! “ముని కృప నావహింవగ సముజ్ఞఇల తేజము బోండీ 

యై 
జనకుడు యౌవరాజ్యవద సంగతు జేసేను” (18) 

పీమ్మట |వతర్థనుడు తం|డి యనుమతిని బొంది యుద్ధమునకు వెళ్ళి 

. వీతహవ్యుని కొడుకులనుచం పెనుక రువాత వీతహవ్యుని మీదికి యు ద్ధము 
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'నకు వెళ్ళెను. అతడు 'పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి భరద్వాజ ముని నాశ 

యించెను. అత డతనిని తన శిష్య వర్గమున కలుపుకొనెను, తరువాత 

సపతర్ధనుడు వెళ్ళి మునికి తన విజయ విషయమును విన్న వించెను, 

ముని శిష్యులను చూపించెను, శిష్యులలో నున్న వీతహవ్యుని గుర్తి 

పట్టెను. ముని శక్షికి వీత్రహవ్యుని యుక్కికి పతర్ధనుడు సంతసంబజెను, 

3,1.1.1.8.8.11. ధృష్టద్యుమ్మ్ను (దౌవదుల జననము ౫ 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆ౧పర్వము” 

నప్కమాశ్వాసములో (6-21) గలదు వరమును కోరి పొందినవాడు 

(దుపదుడు. వర|వదాత యాజుడు, 

|దువేదు డను రాజు యుద్ధములో “అర్జునుని” చేత నోడి, 

(దోణాచార్యునిచేత నవమానింపబడి వీడువబడెను.అందుకు (దువదుడు 

కోపించి రణరంగమున (దోణునీ వధించునట్టి కొడుకును, “అర్జునునికి 

భార్య యగునళ్టి కూతురిని పొందవలయునని నిశ్చయించుకొ లెను? 

గంగాతీరమునందును వాన వస వృతిలోనుండి యనవరత (వత 

వ్యాసక్తులై న యాజోవయాజులలో నుత్తముడైన “ఉపయాజు"ని 

నుపొసించెను 

కం॥ “మునినాథీ నాకు సత్పుత 

జననం బగు నట్టి కతువు సద్విథి గావిం 

చిన గృత కృత్యుడ నగుదుం 

గొను మిచ్చెద నీకు లక్ష గోధేనువుల్” (9) 

అని కోరెను. కాని “ఆ పయాజుడు” నిరాకరించి, ఫలితమును 

క్రోం పనిని చేయు వారి దగ్గరకు వెళ్ళుమనెను, కాని వెళ్ళకుండ నొక 
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సంవత్పరకాల మతనినే సేవించెను:' సిమ్మట “జ పయాజుడు” (దుపదు 

నిని యాజుని దగ్గరకు: 'వెళ్ళుమనెను. అట్లు. - |దుపదుడు. యాజుని 

దగ్గరకువెశ్ళెను. (డోణుని. గెలువగల కొడుకు కావలయునని (హొర్థిం 

చెను, అవ్వుడు యాజుడు 

వ॥ రన్స్ కోర్కికీం దగిన యిట్టి 'కొడుకునం గూతురుం బుట్టుదు 

దోడకుండు” మనెను. (1౧ 

వెంటనే యాజుడు *శవయాజుని సహాయముతో (దుపదుని 

చేత పు్రకామేష్టిని చేయించెను, అగ్ని కుండమునుండి కత్తి, ధనుస్సు 

కిరీటములమ గలిగిన పు్యతుడును, నందమైన పుతికయును, పుట్టిరి, 

వారే ధృష్టద్యుమ్న, [దౌపదులు, 

లేలే ఎల. 1? జరాసంద జననము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారత భాగము సభాపర్వము (పథ 

మాశ్వాసములో (188-158) గలదు. వరమును కోరి పొందినవోడు 

బృహదథుడు, వర దాక చండకొశికుడు. 

బృహ దథుడు మగధ దేశాధినతి.. అత డప్పు |తకుడు. తస 

యిద్దరి భార్యలతో కలిసి యరణ్యమునకు వెళ్ళీ తపస్సును చేసికొను 

చుండెను. అచట చండకోశికు డను మునిని చూచి భార్యలతో కలిసి 

భక్కితో నిరరతరము నియమపూర్వకముగ సపర్యలతో సేవించెను 

అందుకు ముని సంతోషించి మెచ్చి 

వ (ఉరీ కిష్టంబు ఉక మీష్పెదగ్ నజెను (14) 

పు|త సంతానము. కావలయునని వినయభావముశి రొజూ 

కోరెను.” అందుకు ముని కరుణించి వరమధ్యాన ముకుళేత నయను 
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డయె్యెను. చిలుకచేత కొటుకబడిన యొక మామిడిపండు గాలివలన 

ముని యెడియందు పడెను, ముని దాని నభిమం |క్రించి రాజున కిచ్చి 

వ॥ “ఈ ఫలంబు వలన నీ కొక్క పుతుం డుద్భృ విల్లు” నని 

చెప్పెను (144) 

రాజు భార్యలతో కలిసి పురమునకు వచ్చి యా పండును సమ 

ముగా రెండు ముక్కలుగా చేసి యిద్దరి భార్యల కిచ్చెను. పిదప 

వదవ మాసమందు నొక రాతి సమయమున నా యిద్దరి స్త్రీలకు 

బిడ్డలో కుడిభా గ మొకరిక్రి నెడమభఖాగ మొకరికి పుట్టెను, ఆ బిడ్డ ముక్క 

(శకలములను వెంటనే బయట పారవేయుమని యా యిద్దరి స్త్రీలును 

చెప్పిరి. దాసీలట్లు చేసిరి. ఆ ముక్కలు కదలుచుండెను. రా[తియందు 

చరించు “జర” అను రాక్షసి యా రెండు ముక్కలను తినవలయునని 

కలచి వాటిని రెండు చేతులతో తీసికొని యొకటిగ కలిపెను, వెంటనె 

యా బిడ్డ యేడ్చెను. అంతఃపురమందలి వృద్ధ స్త్రీలు వచ్చి యా 

పిల్లవానిని క్రీసికొనిరి. ఆ సంతోష విషయమును తెలిసికొని రాజు 

వచ్చెను. ఆ రాక్షసి మనుష్య ప్రీ రూవమును ధరించి తన పేరును తా 

నా బిడ్డ రెండు ముక్కలను చూచిన, కలిపిన, బిడ్డ యేడ్చిన విషయ 

మంతటిని చెప్పెను. రాజు రాక్షసిని పూజించి పుత్రుని కీసికొసివెళ్ళిను, 

“జర” అను రాక్షసి యా రెండు ముక్కలను సంధించుటచే నా బిడ్డకు 

“జరాసంధుడు” అను నామకరణమును చేసెను. ఆ రాక్షసికి నేటేట 

మహోత్సవమును చేయించుచుండెను. చండకౌశిక ముని కొంతకాలము 

తరువాత వచ్చి యా బిడ్డను చూచి గొప్పువాడగునని చెప్పెను, 

3.1.1.1.8.218, దమయంతి జననము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య పర్వ ము” 
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ద్వితీ యాశ్వాసములో (క) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 

భీముడు, వర పదాత దమనుడు. 

“ఖీముడు” అనుపేరుగల విదర్శరాజుకు సంతానము కలుగ 

లేదు, భార్యతో కలిసి (వతములను (కమముగా చేసెను, తరువాత 

భార్యతో కలిసి “దమనుడు” అను ముని నుసాసించెను. 

పీ తద్వరమున 

దమయంతి యను కూతు దమదొంతదమను ల 

నుతులను బడసె” (క్ర 

3.1.,1.1.9.8.14. జంతు నామకాది శతపు|త జననము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్యనర్వ ము” 

తృతీయాశ్వాసములో (208-217) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 

సోమకుడు, వర్యపదాత యతని బుత్వి జుడు. ఆం ధమహాభారతములో 
నతని పేరు లేదు, 

సోమకుడు రాజుగా నున్న ప్వు డతనికి నూజుమంది భార్యలు, 

కాని సంతానము కలుగలేదు. కావున నతడు మహాముఖము నొనరించి 

“జంతుడు” అను నొక్క పు్యతుని పొందెను, ఆ బాలుని నారాజు నూరు 

మంది భార్యలుసు పరమ పీతిశో తమ తమ స్వంతపుతునివలె మన 

స్ఫూర్తిగా పెంచుచుండిరి, (పజలు గూడ నాశ్చర్యపడిరి, ఒకనా 

డా బాలుని కురువుచీను కుద్దెను. బాధను సహించలేక యా బాలు 
డేడ్చెను. అప్పుడు వాని దగ్గరకు రాజు భార్యలండటజును వచ్చి 

యేడ్చిరి, వారందరి యేడ్పును రాజు విని యంతఃపురమునకు వెళిఇ 
ప్కుతుని నోదార్చెను,తరువాత నారాజు తన మం _(తులను,బుత్వి జుని 
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సమావేశపజచి “నేనా కే కొడుకు నెట్లు నమ్మియుండగలను. భార్యలు 

నూజుమంది యుండియు సంతానమల్పముగా నుండుట మీకును 

నుచితమేనా?ొ అని యడిగెను. అప్పుడు బుత్విజుడు రాజుతో 

తె,గి,॥ జర భార్య శతంబునందు 

బరగ నూర్వులు పుత్రులు బడయు స్కు 

నభిమతంబేని దగు దగ దనక నీవు 

కడగి మా చేయ బంచిన (కతువు సేయు” (క్రి 

వ॥ “ఈజంతుం బశువుగా వధించి తద్వపాహవ్య6లముల హవ్య 

వహునిందనిపిన దాన నీనూర్వురు భార్యలకు నూర్వురు 

కొడుకులు పుట్టుదు రంద గజుండైన జంతుండు సౌవర్ణ 

లక్షణ లక్షిత సవ్యపార్న్యుండై యుదయించుూు నని 

తెలి పను, (214) 

అందుకు రాజు సమ్మతించెను. యజ్ఞమును చేయుటకు బుత్విజుడు 

(పొరంభఖించి రాజు కొడుకైన జంతుని వశువుగా పథియింపించి, వాని 

వపను (కొవ్వు (లేకు మెదడు యజ్ఞములో పేల్చెను,. అప్పు డా 

నూరుమంది స్త్రీలును యజ్ఞము దగ్గరకు వచ్చి పు_త స్నేహభావముతో 

చాల దుూఃఖించిరి. అ సమయమున వారా యజ్ఞ పు పొగను పీల్చుటచే 

వారు గర్భములను ధరించి నవమాసములు నిండిన తరువాత సంతోష 

ముతో న్వ్యతులను కలిగియుండిరి, వారిలో కూడ మొదటివాడు 

జంతుడు, పూర్వమువలె నా నూరుగురు తల్లులు జంతుని తమ పుుతు 

లతోబాటు సమానముగా పెంచిరి, 

ఏ, 1-1,1-9.815. అంగరాజు నామకాది ద్వాదశ పత జననము 3 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆదిపర్వము” 
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చతుర్ధాశ్వా సములో (281.287) గలదు, వరమును కోరి పొందినవాడు 

బలి. వర|పదాత దీర్చతముడు, 

దీర్భతము డను పేరుగల ముని జన్మాంధుడు, అతని భార్య 

(పద్వేషిణి సార్థక నామదేయ,ఆమె యొకనాడు కుమారులను పిలిచి 

దీర్భత ముని గంగలో వదలుడని యాదేశించినది. తల్లియానతో వారు 

తం డిని కట్టెలకుకట్టి గంగలో వదలి పెట్టిరి, అతడు వేదములను చదువుచు 

[పవాహవేగమున కొట్టుకొని పోవసాగెను. అతడు గంగా భిషేకౌర్ధము 

వెళ్ళిన “బలి” అను రాజుకు కనబడెను, ఆ రాజతనిని గొప్ప మునిగ 

భావించి, తన యదృష్టము కొలది కనబడెనని తలచి యొడ్డునకు 

తీసికొని వచ్చి 

న॥ “ఏ నపు|తకుండసై యెవ్య్విధంబునను సంతానంబు 

వడయ నేరకున్నవాడ నాకు సంకాన దానంబు దయ 

సీయుమని” అతని నడిగెను. (29) 

అతనిని తన పురమునకు తోడ్కొని వెళ్ళి బుతుమతియైన తన 

భార్యయగు సుదేష్టను సనుర్చించెను. కాని యామె దీర్షతముని 

యాళారమునకు నహస్యపడి తన దాది కూతురిని పంపెను. ఆమెకు 

నా మునివలన నేకాదశ పుతులు పుట్టిరి వారందరును తన పుతు 

తేనా? యని రాజు ముని నడిగెను. కాదని ధిర్భతముడు నిజమును 

చెప్పెను. మరల బలి సంతానముకొజకు మునిని (పార్థించి తన 

భార్యను ముని దగ్గరకు పంపెను, అప్పుడు 

వ॥ “దీర్ణ తముండును దాని యంగంబు లెల్ల నంటి చూచి 

వంశకరుండు మహాసత్త్వుండును నయ్యెడు కొడుకు నీకుం 

బుట్లునని. యను (గహించెను” (287) 
ల 
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తరువాత నామెకు పుష్యతుడు పుట్టెను. అతని పేరే “అంగరాజు.” 

అతడు తరువాత రాజర్షి యయ్యెను. 

9. 1.1.1.9,4 మహారాజుల సంతాన వరములు : 

సంకాన వరములను (పసాదించిన వారు వ్యుషితాశ్యుడు 

యయాతి, భీమసేనులు, వీరిలో యయాతి షోడశ చక్రవర్తులలో 

నొకడు కాగా, వ్యుషి తాళ్యుడు పౌరవవంశ జుడు. భీముడు చం|ద 

వంశజుడు, 

వర గహీతల దృష్టితో చూడగా వ్యుషితావ్వని భార్య భ్యద 

క్ష([తియ కాంత. యయాతివలన వరమును పొందిన శర్మిష్ట దాసిగా 

నమ్ముడుపోయిన రాక్షస రాజకన్య, ఖీమునివలన వరమును పొందిన 

హిడింబీ రాక్షసాంగన, 

3.1.1.1.8.4.1. సొల్వమ్యుదుల జననము : 

చః వృత్తాంతము నన్నయ భారతభథాగము “ఆకిపర్వ ము” 

పంచమాశ్వాసములో (78.84) గలదు, వరమును కోరి పొందినది 

భద. వర్యపదాత యామె భర్తయైన వ్యుషితాళ్వుని శవమందలి 

దివ్యవాణి, 

వ్యుషితావ్వడు పొరవంశపురాజు, అతని భార్యపేరు భ[ద, 

రాజు భద యందనవరతళామాతురు డై “అక్ష్మరుబా [కాంతుడై యన
 

పత్ఫుండై మరణించెను, భద భర్హలేమికి, నపు[తత్వమునకు 

మిక్కిలి వగచినది. కనుక ననుమరణమో ప్యుకోదయమో కలిగించు 

మని దర్భాస్తరణ శాయినియై భర్త శవమును కౌగిలించుకొని వగచి 

నది, అప్పుడా. శవమందుండి యొక దిష్యవాణి భదతో 
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కం! “విదితముగ నీకు వరమి 

చ్చెద నోడకు లెమ్ము గుణ వశీకృత భువనుల్ 

సదమల చరి్యతు లాత్మజు 

లుదయింతురు వగవకుండు ముదితేందుముఖీ” (840) 

వ! “బుతుమతిమయిన యష్టమ దివసంబున నేనిం జతుర్దశ 

దివసంబున నేని వచివై శయనంబువ నుండి నన్ను 

దలంపు” మనెను, (841) 

ఆమె యావిధముగ చేసి ముగ్గురు సాల్వులను, నలుగురు 

మ|దులను మొత్తము “ఏడుగురు” కొడుకులను పొందెను, 

8,1.1.1.8.42. (దుహ్య్య్వునుపూరుల జననము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వము” 
తృతీయాశ్వాసములో (188-181) గలదు, వరమును కోరి పొందినది 
శర్మిష్ట. వర్యపదాత యయాతి. 

యయాతి క్షత్రియుడు, రాజు. అతని భార్య శుక్రాచార్యుని 
కూతురైన దేవయాని, దేవయానికి వివాహమగుటతో నా పెశోశర్మిష్టయు 
దాసిగా వెళ్ళినది, దేవయాని యానతో యయాతి శర్మిష్టాది పరి 
గణనము నుద్యానవనములో నుంచెను, అప్పుడప్పుడు రా జా 
'యుద్యాన వనవిహారమును చేసెడువాడు, అట్టి సందర్భములో 
_బుతుమతియైన శర్మిష్టయును యయాతియును పరస్పరము సంద 
ర్శించుకొనిరి. వారిలో శృంగారభావము అంకురించినవి, శర్మిష్ట 
యయాతిని పొగడి. 

వ॥ “అద్దేవయానిం బరీ గహించి నవ్వుడ తదనం బగుట 
థ్ 
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నేనును భవ తరి [గహంబు 
కావున 5 నన్నుం 'గరుజించి 

"నాకు బుతుకాల్ రోచితంబు (బసాదింవవల యు నని” 

అడిగెను (A) 

అప్పుడు యయాతి తనకు వ కాచార్యుడు శర్మిష్ట విషయమ లో 

వడక తప్ప నితర యిష్టముల నన్ని ంటీని తీర్చు మనీ పెట్టిన షరతును 

జ్ఞాపకము చేసెను. కాని యామె ప వదలకుండ ధను (పాణాపహర 

ఉములందు వధగ వచ్చిన “(బ్రాహ్మ ణుగి విషయమందును. వధూజన 

సనంగమమందును వివాహవిషయమందును బొంకవచ్చు నని మునులు 

చెప్పిన మాటలను తెరీపి, తనతో వివాహ విషయమున నసత్యదోష 

మతనిని పొందదని సలహా నిచ్చెను. అప్పుడు యయాతి యొడంబడిీ 

శర్మిష్టకు నభిమతము నొనరించెను. దానివలన నామె గర్భిణీయై 

కొడుకును కనెను. ఆ సంబంధమంతటితో నాగకుండ తరువాత మరి 

యిద్దరు ఫృతులు పుట్టువరకు నుండెను, వారి సర్లే వరుసగ “ (దుహ్యవు 

అనువు, పూరువు"లు, 

1134కి. ఘటోత్కచ జననము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము కఅధిపర్వము” 

షష్టాశ్వాసములో (219.227). గలదు. వరమును కోరి పొందిననది 

హిడింబి. వర ప్రదాత భీమసేనుడు. . 

భీమసేనుడు లాక్షగృహ దహనానంతర మరణ్య దారిలో నడ్డు 

తగిలిన హిడింబుడను రాక్షసుని చంపెను. అతని చేశకు పొండవులును 

ఇండింబానుజయును సంతసించిరిః పిమ్మట పాండవుల వెంట హిడింబి 

పళ్ళుచుండెను, అందుకు భీమసేనుడు నిరాకరించెను. హిడింబిని భయ 

పెట్టెను-అప్పుడు ధర్మరాజు థీముని వారించి హిడింబుని పైగల కోపము 
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నబలయైన హిడింబిపై చూనవద్దనియు, నావదలో. నున్న వా౦గి 
రక్షించుట ధర్మ పరాయణులకు పరమార్థమనియు తెలిపి. హిడింబి పే 

నాత్మీయ బుద్ధితో నుండుమని చెప్పెను, ఆ సమయమున హిడింబి 
ధర్మరాజ కుంతీ దేవులకు (మొక్కి భఖీమునిపె నామెకు గల మదన 
భావమును తెలిపి “మీరేమి చెప్పినను వాటినన్నిటిని చేయుదు” 
ననెను, మజియు వారితో దగ్గరలోనే శాలిహో | తుని తపః[పభావము 
వలననున్న కొలనులోని నీటిని [తాగినచో నాకలిదప్పులుండవనియు 
నా వనము శీత వాతాప వర్షములవలన రక్షించుననియు, నచ్చట 
నుండిన చోక్ళ ప్షద్వెపాయన మహర్షి వచ్చి హితోవదేశమును చేయు 
ననియు భవిష్యత్యాల పనులను గురించి తెలిపెను, ఆ మాటలకు 
కుంతియున్కు పొండవులును విస్మయవడిరి. హిడింబి నాదరించిరి, 
కుంతి భీమునితో “నీ అన్న యును, నేనును చెప్పిన వనిని వెంటనే 
చేయుము. ఈమె పరమసాధ్వి, ఈమె నాదగించినచో మనకే మేల 
గును. కావున నీ వీమె కోరికను తీర్చుగిమని హితమును పలికెను 
భీముడు సమ్మతించెను, కుంతి హిడింబిని “నీవు శుచివై యుత్తమ 
ప్రీ గుణములతో భీమునికి మనః[పియమును కలిగించుము, వగ 
లెల్లను మీ యిష్టము వచ్చినట్లు విహరించి రా్యతులందు మా దగ్గర 
నురిడపలె”నని నియమించెను. అవ్పుడు భీమసేనుడు 

వ॥ “పు త జన్మంబగు నంతకు దిని మీ వచనంబున బరి 
గహించెద నని వారల సమక్షంబున సమయంబు: 

సేసెను” (227) 

తరువాత వారికి పుత్రుడు సద్యోగర్భమున పుద్దెను, అతని 
శే ఘటోత్కచుడు. 
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KILLA భుక్తి వరములు ! 

పకి, యనగా “అహారము.” ఆహారము భూలోకవాసులకు 

తవ్పక యవసరము, దేవతల స సహజాహారములమ గురించి యెక్కడను 

(పస్తావించలేదు, కాకున్న. హవిర్భాగము, . అమృతపొన సేవనముల .. 

నాహారములుగా నా యా. గంథములలో వర్గితములు, కాని భూలోక 

ములో ననితరసాధ్యములై న పనులను చేయుటలో నాహార మవసర 

మనిపించును. ఆంధ మహాభారతములో దేవతలకు వగను సాధింపు 

విషయములో నాహార మపసరమని కథలు కనిపించుచున్న వి, భుక్తి 

వరములను పొందినవారు అగ్ని, గరుత్మంతులు, అగ్ని దేవత, గరు- 

త్మంతుడు దేవతుల్యుడు. భుక్సి వరాలు మూడు విధములు _ జంతు, 

మనుష్య యితర, భక్షణములు.' 

31.1141. జంతు భక్షణములు క 

అహారము రెండు విధములు - శాఖాహార ము, మాంసాహారము, 

అయినను “అం |ధ మహాభారతము” లో బలవంతముగా నొక దానిని 

వధించి యాహారముగా (గహించు. కథలు" రెండు. 1. గజ కచ్చప 

భక్షణము, 2. సర్చాశనము, న 

. గజ కచ్చ ప భక్షణము ' క 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “*అదిపర్వము 

ద్వితీయాశ్వాసములోను (870), తిక్కన భారతభాగము అను 

శాసనిక పర్వము” (వథమాశ్యాసములోను (210. 247) నొకే విధముగా 

గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు దేవతుల్యుడైన + గరుత్వ, ంతుడ్లు, 

వర (పదాత యతని తం (డి కశ్యప (వజాపతి, 
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గరుత్మంతుడు వినతా తనయుడు, అతడు తల్లి దాస్యమును 

పోకార్ప తలంచెను. సోదరులై న “ఉరగి”ల కోరికమేరకు “అమృత 

మును తేర సమక ట్టైను, కొని గరుత్మంతు డప్పటీకి బాల్యావస్థలో 

నున్న వాడు. కోవున తరి [దీ దగ్గరకు వళ్ళి తన [పయత్న మును, 

తన యాకలిని గురించి తెలి పేను, అవ్వడు కశ్యప పజొవతి, ధనము 

కొటికు నసూయబుద్ధితో నన్న దష్ములై న వీభావసు సు పతీకులు 
సరస్పరము శపించికొని గజకచ్చవముక్తై న వృతౌరతమును తెలిపి 

వ! “అవి నీ కాహొ రంబు సు మ్మ రుగుము కార్యః సిద్ది య 

య్యెడ మని” (68) పలికెను. 

ఈ వరములో నొక విశేషమున్న ది చేయదగిన కార్యము 

సాహసోపేతము. దానికి బుద్ధి, భుజబలములు రెండును నవసరను, 

కనుక కశ్యప] పజావతి దగ్గరకు కెళ్ళి తన యాకలిని విన్న వించెను. 

క,1,11.41ఓ సర్బాశనము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ ఖాఠతథాగము “ఆధిపర్వము ద్వితీ 
యాశ్వాసములో (54.62, [08 117) గలదు. వఠమును కోరి పొందిన 
వాడు గరుత్మంతుడు. వర |వదాత “ఇం _దుడు,” 

గరుత్మంతుడు వినతా తనయుడు, తల్లి దాస్యమును పోకార్యు 

టకు నతడు “అమృతము” నపహరించెను. అతని సాహనమున శెదు 
రొడ్డువారు ఠతేకపోయిరి, ఇం |దుధి వ[జాయుఢము కూడ: మొక్కు 

బోయెను. ఓటమిని చెందిన “ఖం (మడు) గఠరుత్మంతునితో సఖ్యము 
నపేక్షించెను, గరుత్మంతు డంగికరించెను, వరమును కోరుమని 
ఇం|దుడు పలికెను. అమర | శేయస్సుకొజకు “అమృతము”ను శ్రీసి 
కొను నుపాయమును గరుత్మంతుడు తెలిపి 
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కం! కేద్రుత్న దు al 

మా కీట్లహొతీము జేసిన 

యా క[దువ పు(తు అశన మయ్యిడు నాకున్? (11% 

అని కోరెను. అందుకు ఇం |నుడు సమ్మతించెను, 

9 ble. మనుపోహారము క 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగను “ఆదిపర్వము” 

చి కీ యాశా ఎసములో (54. 62) గలదు, వరమును కోరి జి వాందినవాడు 

గరుత్మంతుడు, వర (ప్రదాత యతి తల్లియగు విన 

గరుత్మంతుడు తన తల్లికిని, తనకును దాస్యముసు తొలగించు 

కొనదలచెను. సర్పములు కోరినట్లు “అమృతము”ను తెచ్చుటకు 

పూనుకొని తల్లికి చెప్పెసు, అమె కోడుకను దీవించెను? అపుడు 

గరుత్మంతుడు తన కాహారము నుపదేశింపుమని తల్లిని కోరెను. ఆమే 

కం\ “విష నిధి కుక్షి కసంఖ్యము 

... సీషాద గణ మురీడి ధోరుణి ప్రజకు గడున్ 

విషమమును కీయ దానీ ని 

మీషమున భక్షీళచీ చను మమిత విభాతీ (క్రీ 

అని చెప్పెను. మరియు నిషాద భక్షణావసరమున (బాహ్మణు 

అను పరహారింపమనీ యోదేశీంచేను. అట్లు గరుత్మంతు డనేక శత 

సహ స నీషోదగజమును కటళంచెను, 

శ.1.1,1.4.9 ఇతరములు : 

భూచర జలచరము లను నిస్టేశములేకుండ సూచించు భక్షణము 

త్రి వర్గవరు. 
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ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతిపర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (75.76) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 

“అగ్ని దేవుడు.” వర [పదాత కార్త వీర్యార్దును డను రాజుం 

హైహయ వంశజుడు కార్తవీర్యార్జునుడు. అతని భూభాగము 
సువిశాలము, అతని యానలేకుండ దేవతలును నతని రాజ్యనున 

నడుగిడలేరు. ఒకనాడు “అగ్ని దేవుడు” తన కాహార మిడుమని రాజును 
(పార్ధించెను. అంత నతడు . 

కం! “గర నగ 

రారణ్య [గామ ఖర్వ టాదు” (75) ల 

నాహారనుగా నను గహించెనుం 

_పైవరములను పొందిన వారిలో “అగ్ని” ఒక దేవత. గరు. 

త్మంతుడు దేవతుల్యుడు. 

2.1.1.1.5. పునరుజ్జీవన వరములు : 

పునరుజ్జీవన మనగా మరల |బతుకుటయని సామాన్యార్థము 
చనిపోయిన వారందరును మరల (బతికినచో (బహ్మ సృష్టికి విఘా 

తము కలుగును. కావున [పత్యేక పరిస్థితులలో మా్యతమే మరజించిన 

వారిని మరల (బతికించుట జరిగినది. 

_ ఆంధ మహాభారతములో నీ కోవకు చెందిన వరము లెదు 
కలవు. ఇవి వరుసగా మాతృ. పితృ పఠతి పు్యత, (భాతృ పునరు 
జ్లవనములు, 

3.1.1.1.5.1. మాతృ పునరుజ్జీవనము ? 

. కుటుంబములో నెక్కువ పాధాన్యత తల్లీ కే, బిడ్డలను కంటికి 
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శెవ్పవలె తల్లే చూచును. కావున తల్లి దగ్గర చనువెక్కువ. .అద్దాన తల్లికి 

భయవడకపోయినను తల్లికి బాధ కలిగినవ్వ డామెకు సుకుడు 

తన శక్తికొలది (వయళల్నించి బాధను. తొలగించును. _తికించును. 

జమదగ్ని, బుషివరము : క 

ఈ. వృత్తాంతము: నన్నయ భారత భాగము “అరణ్యవర్య ము” 

తృత్రీయాశ్వా ననులో (189.144) గలదు. వరమును కోరి పొందినది 

పరశురాముడు. పరవదాత యతని తం (డియైన జమదగ్ని. 

జమదగ్ని భార్య శిణుక. అతడు తన మైదుగురు కుమారులతో 

నరణ్యమునం దామ 'చేర్చరళుకొని తపమును _సాగించుకొను 

చుండెను. ఒకనాడు కుమారులు ఫలార్థము వనముల శేరి. రేణుకయు 

వారిని వెంబడించెను. కుమారు అడవిలో చాలాదూరమునకు కదలిరి 

రేణుక వనములో జల|కీడలాడుచు సంయోగరతు అయిన చితరథ 

దంపతులసు చూసినది. చిరథుని రూసమునకు మెచ్చి. యతనితో 

వ్యభిచరించి 'యావై ఆశ్రమమునకు మరలినది. జరిగిన వృత్తాం 

తను జమదగ్నికి తెలిసినది. ఇంతలో కుమారులును. నాశ్రమమునకు 

చేరుకొనిరి. అంత శిణుకను చంపుడని _జమతగ్ని వరుసగా. మొదట 

నలుగురు కుమారుల నాదేశించెను. కాని వారు కిమ్మనకుండిరి. జమ 

దగ్నికి కోపము హెచ్చినది. అడవిలో నజ్ఞాన వవృక్తి తో మృగ 

వక్షులవలె నుండుడని శపించెను. తరువాత జమదగ్ని పరశురాముని 

నాదేశించెను. అతడు తం (డి యాజ్ఞకు బద్ధుడై తల్లిని చం సెను. అంత 

జమదగ్ని ₹ శాంతించెను, కుమారుని. సాహ సమునకు సంతసించి వర 

మును కోరుకొమ్మనెను. అంత వరవరాముడు. 

ప “వుదియ జనని జీవించియుం. యుండను నాకు దద? కధ 
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దోష నిష్క్టృతియు సహోదరులు శావ విముక్తులయి 

యేప్పటీ "యట్లు యుండను 'సమరంబుల నా క _వతిహత 

శకి యే " దిర్దాయువుగా. '(పసోదింపుం డని. తం డీ 

వలనం దన యభిమతంబులు వడ 'సైన్లు. (14). 

ఈ వరములో రెండు విశేషములున్న వి. "మొదటిది తల్లి తప్పు 
చేసినదయ్య్యు. క్షనూర్హము, .: రెండవది వరథరాముని: ఉపొయము- 
అన్నలు తల్లిని చంప: వెనుకాడి శావ్యగవస్తుతయిరి. తాను సిద్ధముగా 
కున్న తనకు శాపము తప్పదు, పైగా జమదగ్ని తానే చంపుటకు 

సిద్ధము కాగలడు. కనుక 'వరతరాముడు తాను చంవ సిద్ధవడెను, 

తం [డి మనసు సెరగనవాడు. "కనుక తల్లిని తికించుకొన గలనను 

నమ్మకమతనికి కలదు. ఇది యతని  యేపోయము. | 
Wm , ళ 

211. లస. పితృ సున దుజ్జీవనము .: 

“కుటుంబములో తల్లి తరువాత తర్మడినే (ప్రాధాన్యత యెక్కువ. 
బిడ్డకు ' తల్లి. ఆలనను "చూడగా, తం డి పాలనను చూచును" 

తల్లి బిడ్డను. శారీరకముగా పోషించగా, తం ఢి బిడ్డను మానసికముగా 

పోషించుచు లోకవర్త నమును శెలుపుచు లోకములో గౌరవస్థానము నకు 

శేద్చేను. 'చిన్న వ్పడు 'తం|డకి భయవడినను పెద్దయిన ఫీమ్మట 
తేం (డి బోధను 'తోలగిరచును. ితికించును.. 

దే్షతలవరము.. 

ఈ వృత్తా కాంతను నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య వర్వ ము” 
తృత్రీయాశ్వా సములో (27.280) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 
“అర్థ్యావస్లుడు” వర ప్రదాతలు. బీనకలు. 
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"రై రైభ్యుడు కశుమహాముని, అర్వావస వథావసులు రె భ్యునికుమారులు, 

వారిరువురు బృహద్ద్యుమ్నుని స్మృతయాగమున బ
ుత్వికులై! యాగము 

జేయసాొగరి. ఒకరోజు తెల్లవారుజో మున 'వరావసు డడవిలో నో 

మమునకు' వెళ్ళుచురడిను. 'అపుజేదో యలికిడి' యేయనది. ఆ యలీ 

కిడిని "విని పరావసుడు మృగమేదో యేదురు ' 'వచ్చుచుళున్న దని 

తలంచెను. గపాబభయముతో. నర్దానిని 'ఛంపెను, కాని, తేరిపార 

చూడగా నది మృగముకాదని తన 'తం|డీ 3 భ్యుడని తెలెసినది. 

చివరకు తం|డికి తానే దహనసంస్కారమును చేసి జరిగిన వృత్తాం 

తము నన్నకు చెప్పెను. మరియు (బహ్మహత్యాదోషనివృత్ని. (వత 

మును చేయుమని అర్వావసుని కోరుకొనెను. అతడు, సమ్మతించి 

యట్లు చేయసాగెను. వరావసుడు. తానొక్కడే 'స్మతయాగము చేయ 

సొగెను, అర్వావసుడు. _్రహ్మహత్యా దోష నివృక్నే నకమును 

పూర్తిచేసి, తమ్ముని కడకు వచ్చెను. కాని తమ్ముడు “ఇతడు (బహ్మ 

ఘాతుకుడు, స త్రయాగమును వదలి యత భమగు ్రహ్మహత్యాదొష 

నివృత్తి (వతమును చేయవెడలుట యితని నేరము, కనుక యాగ 

మును చేయ ననర్హ”డని రాజుకు చెప్పెను. .రాజు 6బద్ర్వావసు”ని 

బలవంతముగా పంపించెను, అర్వావసుడు జరిగిన వృత్తాంతమంత 

యును దేవతలకు తెలిపెను. దేవతలు: సంలోషించి వర్షమును. “కోరు 
wid 

కొనుమని యా దేశించిరి. అపుడు “అర్వావనుడు? సంతోషముతో: - 

వ॥ “తన తం[డియు భరద్వాజుండును యవ్యకీతుండు 

నెప్పటి యట్ల జేవించియుఇడను నిజ జనకులడు వరా 

వను చేత నిషతుండగుట. వాని విస్మరింపను “వలయు 

నని ప్రార్థించెను.” (280) దేవతల 'వరమువలన రై భ్య 
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భరద్వాజ అవ కీతులు పునరజ్జేవితు లై 6. 

ఈ వరములో మూడు. విశేషము అన్నవి. మొదటిది. తం డి 

.వట్ల పెదకొరుకు కున్న. | పీతి. రెండవది తమ్మునిమీద పేమ. మూడ 
aa) యి + . + | . న్ 2 mn 

వది తమ్ముడు తప్పు చేసినవాడై నను సతయాగమును సకమముగా 

నిర్వ హించైనణె ఏడీ. సంతృప్తి, ఈ వరములో పితృ పునజ్జివనముతో 

బాటు తన తండికి మిత్రుడైన భరద్వాజ మునిని దుష్టుడైన యతని 

పుతుడగు “అవకీతు”ని పునరుజ్జీవన సంప్రొర్థము కూడ కని 

పించును, 

91.115. వతి పునదజ్జేవనము : 

పీకి వివాహానం తరము సర్వన్యము పతియే యాధారము గ 

వతి యున్నవ్వుడే యామెకు సుట్టినింట, మెట్టినింట సమాజములో 

గౌరమెక 2వ. రూవగుణములు, సంపద యున్నను నామెకు గౌరవ 

మును, మనశ్శాంతిని పరిపూర్ణముగా కలిగించలేవు. కావున. పతిని 
బ్రకికించుకొనును. 

యమధర్మరాజు వరము 9. 

ఈ వృతాంతము క్పజ్ఞన భారత భాగము “అరణ్యవర్వము 

సప్తమాశ్య్వాసములో (240 252) గలదు. వరమును కోరి పొందినది 

సావిత్రి), వరపిదాత యమధర్మరాజు, 

సావి త్రి సత్యవంతు. లాదర్శ దంపతులు. సావిత్రి పతినత, 

అమె యమధర్మరాజు నర్ధించి మూడువరములను. పొందెను, అయిన 

నామె వెనుదిరిగి వెళ్ళలేదు. ఏడు మాటలను మాటలోడినంత చెటు 
వంటి. ప్నారెనను' నార్యజనులకు చుట్టము 'అగుదురనియు తాను చాల 
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మాటలను మాటలాడుటచే నతనికి చుట్టము నైతిననియు కావున మి|త 
మనోరథము నవశ్య కర. రృవ్యముగా "నిత త గింపవలెననియు పలికెను. 

ఆమె మాటలకు ధర్ముడు = " | 

వ॥ “నీకుం |బసన్ను ౦డ నైతి నఫీష్టంటై న వరం బొక్కటి 

యిచ్చెద వేడుమని” Gn: పలికెను, ' 

"ఇంతకు ముందువలె నివ్పుడు “అదియు నీ పతి [పాణములు 

తవ్వ | అని యతడు చెవ్పలేదు. కావున వెంటనే యామె. 

చం॥ “పతి రహితంబు దున్నహము. భర రవినాకృతయైన కాంత దూ 

షిత యగు సర్వమంగళ విశేషము లందును గాన మ [క్రి యు 

డతులిత కీర్తి శాలి సుగుణాఢ్యుడు సాళ్వసుతుండు. లబ్ధ జీ. 

వితుడుగ నిమ్ము ధర్మ వదవి ని వరిరక్షణ ప్రణ్యవీక్షదా. (248) 

అని వేడెను, ఆమె కోరికను విని యమధర్మరాజు సత్యవంతుని 

నపగత పాణుని జేసెను. 

8.1.1. 1.5.4 ప్త (క్ పునరుజ్జీ వనము : 

పున్నామ నరకము నుండి రక్షి క్షించుకొనుట కేగాక సమాజములో 

గొరవమును పొందుటకు, తము రూపములను, తమ బిడ్డలలో చూచుకొని 

యానందమును పొందుటకు, నృద్ధావ్యములో తమ' కేడుగడగా 
నుండుటకొజ కే తల్లితం |డులు పుతులను కోరి పొందుదురు, కావున 

వారిని బతికించుకొందురు, 

శంకరుని వరము : 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతివర్వము తృతి 
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యాళ్వాసములో (366-861) గలదు. చరమును 'శోరి పొందినది. మర 

జించిన'్యొక బాలుని తల్లితండులు, వర్యవ్రదాత శంకరుడు, 

ఎ విదికా పట్టణమున నొకపసి బాలుడు మరణించెను. ఆ వసిబాలుని 

తల్లిదం|డులు శవమును కాటికి కొనిపోయిరి, దుర్భర వేదనతో విల 

వింపసొగిరి, వారి పెడబొబ్బలను విని యొక గద్ధ వారిని సమీపించి. 

సూర్యాస్తమయమును సూచించి కదలి వెళ్ళుడని యాదేశించినది. 

అంత జంబుక మొకటి పసిబాలుడు దతుకవచ్చు నని సూర్య్యాస్త 

మయము కాలేదని వారిలో వాశనురేకెక్సించినది. ఇట్లు గృ (ధజంబుక 

ములు మాటిమాటికి 'నిరాశాశలతో తల్లిదండ్రుల నూగించిరి, అంత 

సూర్యాస్త ససముయమున శంకరుడు వత్యక్షమై వారిని వరముకోరుడని 

యాదేశించెను, అపుడు: వారు 

కం॥ “బాల మరణ కోకంబున 

డిలక_ యుంటంగగావు” (800. మని కోరిరి, 

శివుడు వారి కోరికను మన్నించి 

వ॥ “ఆ శివవు (పాణంబు లొసంగి వీడు శతాయుస్ఫంప 

న్నుండగు వాడని యానతిచ్చెను, (881) 

మరియు గృ (ధే జంబుకములు కోరకటె వాటికి నాకలి లేనట్ల 

ను [గ్రహించెను 

.ఈ వరమున గుర్తింప దగ్గ యంశములు మూడున్న వి, మొద. 

టిది యాహారమున తై గృ (ధజంబుకముల యాయాసము.. రెండవది 

మాతాపితల యా కోశము, మూడవది భగవంతుని కరుణాస్యభావము 

ల, ll lo ఫ్ ఫ్ భాతృ పునరుజ్జీవనము : 

పురుషునికి భార్యాబిడ్డలమీద కంటె ముందుగా సోదరులపై 
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(పేమ యుండును... 'కుటుంబరీత్
యా విడిపోయిన వృటికి. నా (పేమ 

me 

తరుగదు: కలిసియున్నుప్
పు డౌ (పేను. యెక్కువగానే, యు

ండును. 

నాొఅనేవారిలో వుందట సోదరులే, కావున పోదధుని 1బతికించుకొనునుం 

యమధర్మరాజు వరము 2 

ఈ వృత్తాంతము కఎజ్ఞన” భారతభాగషు అరణ్యపర్వము సప్త 

మాశ్వా సములో (56- 459) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 

ధర్మరాజు, వర। పదాత యనుధర్శ
రా జు, 

యతక్రుడడిగిన (పశ్న్చృల కన్ని బికిని ధర్మరాజు తగిన సమౌ 

ఛానములను చెప్పెను. అందుకు యక్షుడు సంతసించెను. ధర్మ రాజును 

దయా బుద్దితో చూచి 

న॥ “ని తమ్ములం బొక్కని హొణంబు లిచ్చె ద చేడు 

మడెను” (6) 

అపగ్గాడు ధర్మరాజు 

ప్రి! శశ్యా ౧మూంగు నా రక్త జలరుహనే కు స
ా సె 

ల | పొంశు నున్నత అలిత బాహు 

నకులుని (బదికింప” (47) మని వేడెను... 

యక్షుడు ధర్మరాజు కోరికను విని గొపు బలవంతులును నిష్ప 

' మైనవారును నగు ఖీమార్జునులలో నొకరిని కోరకుండ నగనికంటె 

తక్కువవాడైన న నకులు ఇందుకు కోరితివని (పశ్నించను, ధర్మరాజు 

తనతం1డి పాండురాజుకు కుంతి, మా దియని యిద్దటు 
భార లని యు 

వారిలో కుంతికి పెద్దకొడు'కై న తాను శీవించీియుండగా, 
మాది 

కొడుకులలో పెద్దవా డైన నకులుడు బకికియుండుట న్యాయమని యు 
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జనులు తనను ధర్మాతుడని పొగడుదురనియు. నెంత కష్టము వచ్చి 

నను ధర్మహానికి నోర్వలేనని యు యక్షునికి చెప్పెను. ఆ మాటలకు 

యక్షుడు సంతోషించెను.. ధర్మరాజు కోరకనే 

వ॥ “నీదైన ధర్మజ్ఞతకు మెచ్చి కి సీ తమ్ములందణు లబ 
ట్ చో : . న్ 

జీవితులయ్యెడు మనెను.” (4580). 

ప్రాణము పోయిన వారివలె వడియుండిన యా నల్గురును 

వెంటనే ని[దనుండి మేల్కొనివట్లు లేచి నిలిచిరి. ధర్మరాజు వారిని 
చూచి చాల సంతోషించెను, ' . 

లి 114, వ్యక్సిసంబంధి వరములు : 

ఒక వ్యక్షికి సంబంధించిన వరములు వ్యకి సంబంధి వరములు, 

ఏవ్యర్తిరై.న సమాజములో గౌరవమును పొందుచ్చుతనకొక (పత్యేక 

స్థానముండి, తన పేరు స్థిరమం-గా నిలిచియుంవివలెనని కోరును, 

అందుకై (వయత్నించును. కొన్ని (పయత్నములలో నెదురీత 

యాడవలసి వచ్చును. కొన్ని |వయత్నములు సులభముగా నెజ 

వేరును. ఒక్కొక్కప్పుడు తనతోబాటు తనకు సంబంధమున్న వారి 

కొజ కుకూడ (పయత్నించి సఫలతను పొందవలసివచ్చును. వీటిని 
' ప్రధానముగా విద్య, ఉపదేశ, మై|తి, పదవి, కామరూపత్వ, భవి 

ష్యత్కథన, విము_క్లి వరములుగా వర్గీకరించవచ్చు ను, 
3.1.1.2.1. విద్యావరములు 3 

తెలిసికొనునదెల్లయు విద్యయే. అయినను [పాచీనకాలమున 

* | బహ్మవిద్య” యొకటే విద్వ. తక్కినవి విద్యానామకములు, విద్యా 

వర (పదాత దేవత కావచ్చు, లేదా సమానులు కొవచ్చు. గురుతు [శూష 

చేతగాని, పుష్కలమయిన ధనమును సమర్పించుటచేతగాని, యొక 

విద్య నొనగి మరొకవిద్య శేర్పదగును. ఆం మహాభారతములో 
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విద్యావరములు మూడు. ఇవి ఇం (దదత మయిన వేదశాస్రాామ విద్య 
సూర్య పసాదితమగు యజున్సం (పాపి, నలబుతువద్ధల అశ్వ, అక్ష 
విద్యలు. 

8.1.1.2,1 1. ఇం(దదత్తమైన వేదళాస్త్రాగమ విద్య : 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్యవర్వము. 
తృతియాశ్వా నములో (298-59) గలదు, వరమును కోరి పొందిన 
వాడు “అవ |కీతుడు,” వర [వదాత “ఇం [దుడు.” 

తపోధనులై న ర భశ్రభరద్వా జులు మి_తులు, అమి|తు లొక 
వనమున తపమును మొదలిడిరి, ర భ్యునికి “అర్వ్యావసన, పరావసులు 
పు్యతులు, వారు (శద్ధతో వేదాధ్యనమును చేసిరి. భరద్వా జునికి 
“అవ్యరీతు”డొర్కడే ప్కుతుడు, అతడు వేదాధ్యయనము చేయలేదు, 
వండితులు రె భ్యుని నతని యిద్దరు కొడుకులను పూబించుచుండగా 
“అవ కీతుడు” సహించలేకపోయెను, తపోబలమున నఖిల వేదశాస్తా9 
గమములను పొందదలచెను, సమిద్ధంబై న యగ్ని యందు హవిస్సును 
వేల్చుచు ను[గతపమును చేయుచుండెను, అతని తపస్సునకు 
“ఇం దుడు” సహించలేక యతని దగ్గరకు వెళ్ళెను. అతని తపోర్టేశ్య 
మును (వళ్ళించెను, అవ[కీతుడు తన మనోరథమును వాచ్యము 
చేసెను. గురుముఖమున విద్యార్గనము సాగించవలయునుగాని తవ 
ముతో పొందు విద్యవలన నెటువంటి సాధువులకై నను మదమాత్సర్య 

“ములు కలుగునని తెలిపెను, వగా విద్యాసముపార్ణనమునకు తప 
ముపాయము గాదనియు వారించెను, కాని “అవ | కీతుడు” పట్టును 
వదలక తపస్సును జేయుచుండెను. ఇం[దుడు వృద్ధ [వాహ్మణ 
వేషములో వెళ్ళి అవ [కీతునికి సమీవమున గంగానది _పవాహమునకు 
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వారధిని నిర్మించుచుండెను, అవ |కీతు డత్తనిని పరిహసించెను, అపుడు 
దాహ్మణ వేషములో నున్న “ఖం |దుడు” “అవ |క్రీత్తున్లిత్తో “నీవలె 
నఘటన మాన మైన పట్టుదలతో _పయత్న మును బేయుచున్నా”నని 

వలికెను. తన నిజరూపమును చూపి యిప్పటికైన నిరర్ధకమైన 
(పయత్నమును మానుమని “అవ్యకీతు”నికి సలహా నిచ్చెను. కాని 
“అవ కీతుడు” ఎట్టు వదలలేదు, 

న॥ “నా యభిమతంభు సఫల్లంబు సేయవలయునని” (2559 
కోరెను, 

ఇందు డతని యభీమతమును తీర్చెను, అవ [కీతు డా విషయ 

మును తన తం (డికి చెప్పెను. 

శ1121.2, సూర్య ్ యపసాదితమగు యజుస్సం పాపి, : 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతిపర్వము షష్ట 
శ్వాసములో (184.140) గలదు, వఠమును కోరి పొందినవాడు యాజ 
వల్మ్యుముని, వర్యవదాత సూర్యభగవానుడు, 

యాజ్ఞవలృ్యముని సూర్యు నుద్దేశించి తఫస్సును చేసెను, 

సూర్యుడు సంతసించి ధయతో (పత్యక్షమై వరమిత్తునని చెప్పెను. 
అవ్వుడు ముని “యజుసృం పాప్పి గోరెది (184 నని తెలిపెను, 
సూర్యుడతని కోరికను విని. 

స్స “అ బ్లీని వాగ్దేవి నావహించెద వివృ 

తంబుగా జేయు మాస్యంబు ని(ప”([84 అని వలికెను 

ముని సంతోషముతో తన నోటిని శెర్లబియుండెనుు.. సరస్వతీ 
దేవి యతనినోట (పవేశించెను. ఫిమ్మట నా మునికి దాహము వే సెన్లు, 



ర్త 

అక్కడనే సూర్యుని కెలిసికొనలేక ముని కదలెను, కొంత సమయము 
నకు శరిరము చలబడునని సూర్యుడు చెప్పెను, అటు జరిగెను, Cag) 

ర Cay) అప్పుడు మునికి 

కం॥ *భఘానురవర చెదము [వతి 

భాసిలుచు సంతత _వవృతి గలుగును ౧ ar) 

రాస్టంబు బుచి నొందు న 

మాసన్నంబులగ్గు సాంఖ్య మతయోగంఖుల్” (128) 

ఆ,వె, “యోగసాంఖ్య సిథ్ధి నొందు నిష్టా వాప్తి 
సనుము సమ్మదమున” (187) అనుమృదూక్తులను 
పలికెను, 

ముని చాల సంతసిం చెను. సూర్యుడు హసాచలము నకు వెళ్లెను, 
తరువాత ముని తన మందిరమునకు వెళ్ళి సర్వస్వతీదేవిని తలచెను, 
వెంటనే 

శం॥ “వినుత స్వర వ్యరి 

. జనభూషిత యగ భాగ సంస్ఫురడోం కా 

ర నితాంత హృద్య మధు గ 
ర నిజాకృతి విశదముగ సరస్వతి తోబెస్” (188) 

నుని యామె నత్యలత్త భక్తితో స్తుతించెను, అప్పటినుండి 
సూర్య (పసాద బ్లబ్దయున్సు పంచదశశాభఖా సమన్వి మును, నిఖి లోక రసంహితయునగు నాయజుర్వ చో మూర్తిని ముని ధరించెను, శిష్యులకు నధ్యయనమును చేయించుచుండెను, 



92 

3.1.1.2.1.ల. నల, బుతువర్జ్ణుల, అశ్వ, అక్షవిద్యలు : 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్యపర్వ ముగ 

ద్వితీయాశ్వానములో (164.221) గలదు. వరమును కోరి పొందిన 
వాడు బాహుడను పేరుతో నుండిన నలమహారాజు. వర _వదాత బుతు 

పర్జుడను రాజు, 

బుతు వర్గుడు దమయంతి రెండవ స్వయంవరమునకు బయలు 

దేరి రధము నారోహించెను,అప్వుడు గుజ్బములు _మొగ్గెను.గుజ్బములు 

గమ్యమును చేరగలవా.యని బుతుపర్ధుడు (పశ్నించెను, సమయము 

లోవల విదర్భపురమునకు పవనగతివలె వెళ్ళగలవని బాహుకుడు 

చెప్పెను, అప్పుడు బుతుపర్జుడు 

వ॥ “అట్లయిన నీ హయతత్త్వ కౌశలం బెజింగి నీకు నభి 
మతం బొనరింతునని” (169) పలికెను, 

రథము కదలినది. బాహుకుని రథసారథ్యమునకు బుతువర్ధుడు 
వ్యార్జీయుడును నాశ్చర్యపడిగి, దారిలో విభీతక వృక్షమును చూచిరి. 
బుతుపర్ణు డా వృక్షములలో రెండు కొమ్మలలో గల పర్ణఫలములు 

పదివేలనియు, నొకటి తప్ప తక్కిన కొమ్మలలో రెండువేల తొంబదే 
నని చెప్పెను, వెంటనే బాహుకుడు రథమును నిలిపెను. వృక్షము 

నప్పుడే యురులబే పడ దోసెను, అ కొమ్మలలోగల యాకులను 
ఫలములను లెక్కించెను, అవి బుతు పర్గుడు చెప్పిన సంఖ్యతో సరి 

పోయెను, అందుకు బాహుకు డాశ్చర్య పడి, “అవ్వి ద్య నాకు నుప 

దేశింపవలయునని” (17) కోరెను... అతని కోరికను వినిన బుతు 
పర్గుడు వా హుకునికి 
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కం! ఇది యక్ష హృదయ మనగా 
విదితం బగు విద్య దీని విధ్యుక ముగ 
మది నెబుగు నరుడు సంఖ్యా 

విదుడగు దుష్క్టృత కళంక విషముక్తు డగున్” (176 
అనుచు “అక్షహృదయము నువదేశించెను. బాహుకు డా 

విద్యను పొంది సంతుష్టుడయ్యెను, బుతువరుడు కోకకనే కృతజ్ఞతా అ 
ణు 

వ భావముతో 

వ॥ “నీక నశ్వహృదయం బిచ్చెద బరి [(గహింపుమనెను” 
(178) అందుకు బుతు పర్జుడు, 

వ! “అట్ల చేయుదు నది యంతకు నీయంద యుండునిమ్ము 
నొ వలసినప్పుడు గొందు ననియె” (178) 

తరువాత వారు విదర్భపురమునకు చేరిరి. అచ్చట దమయంతి 
(వజ్ఞాకౌశలముతో బాహుకుడే నలుడని [గహించెను, అతనిని పిలి 
పించి తం డికి విషయమంత టిని తెలిపెను, బాహుకుడు విషయ 
మంతటిని (గహించి యవ్వుడే కర్కోటక సర్పమును తలంవెను, 
వెంటనే నలుడు తన పూర్యపురూవమును పొందెను, నలదమయంతులు 
సంతోషముతో కలిసిరి, ఆ విషయమును బుతు వర్ణుడు తెలిసికొనెను, 
నలుని దగ్గరకు వెళ్ళి తన సంతోషమును తెలియబరచెను, తనతవ్వును 
మన్నించుమని యడిగెను, కాని నలుడు బుతుపర్షని నూరడించి ణు యతకనికి “అశ్వహృదయోప్యదే శంబు చేసెను” (£21) 

8. 1.1.22, ఉపదేశ వరములు : 

“జ్ఞానము, ఎజుక్క యోగము, దేవతాధ్యానము, తత్వజ్ఞానము, పర 
మాత్మ విషయమైన వివేచనము, వరమాత్మో పాననము, బ్రహ్మో 

ఆం |ధ మహాభారతములో నున్న యువదేశ నరములను బట్టి 
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పాననము” మొదలై నవి ముఖ్యము, ఉపదేశ నరము లేడు గలవు 
ఇవి 

1. తికాలవేదిత్వము, 
డి పుణ్యత్రీర్థమాహాత్మ్య కథనము, 
8. క్ష (తియోఛితధర్మకథనము, 

4 తత్రోవదేశము, 
1, నారాయణమూర్తి వరము, 

2, నారదమహర్షి వరము, 

ర, పరమార్థ రహస్యోవదేశము, 

6. మహనీయ బోధోవదిశము, 

8.112.202]. పతకాల వేదిత్వము వ 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతిపర్వము షష్టా 

శ్వాసములో (401.402) గలదు. వరమును కోరి పాంధినవాడు వేద 

వ్యాసుడు. వర|పధాత నారాయణమూర్తి, 

వ్యాసుడు మహర్షి వేదవిభజనమువలన నతడు వేదన్యాసు 

డయ్యెను, కాని లోకవర్శనము తెలియనివాడు. అందువలన నతడు 

పాలకడలి తీరమున |తికాలవేదిత్వము నఅయతలజెను, నారాయణుని 

(ప్రార్థించెను. 

వ॥ నారాయణ |పసొదంబునం జేసి, సిద్ధ మనోరధుం.. 

డయ్యెను.” (402) 

8.1.1.2.2,2, పుణ్యతీర్థమాహాత్మ్య కథన వదేశ వరము ; 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆధణ్యపర్వము 
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ద్వితీయాశ్వా సములో (£86269) గలదు, వరమును కోరి పొందిన వాడు భీష్ముడు. వరపదాత పులస్త్య మహాముని. 

పూర్వము భీష్ముడు గంగాతీరమున నధ్యయన | వతుడై సంతత 
(వతవరుడై తం|డికి మేలు కలుగునట్లుగ శుభకర్శలు చేయుటకు పూనుకొనెను, ఆ సమయమున నతని పిత్స దేవతా భక్షికి వరమధర్శ 
చరితమునకు మెచ్చి యతనిని చూడవఅయునని పులస్త్యుడను మహా ముని వచ్చెను. భీష్ముడతి భక్తి భావముతో నతనిని దర్భాసనస్టునిచేసి య క్షపాద్యాది విధుల పూజించెను. అన్ను డా మహాముని 
భీష్మునితో 

కం॥ పితృ దేవ భక్తి బుణ్య 

(వతచర్యను నీవ యెల్ల వారికి నతు 
న్నతుడవు” (288) అని (వశంసించెను, 

మరియు “నీ యిష్టంబు సెప్పు యే నమో దర్శనుండవని” (299) పలికెను, ఆ మాటలకు భీష్ముడు సంతోషించి 

చం॥ “ధరణి (బదక్షిణంబుగ ముదంబున గుమ్మరి తీర్ధ సేవనా 
పరులగుచున్న ధన్యులు శుభస్థితి నెట్టి ఫలంబు నొందంగాం 
తురు? బహుతీర్థ కీర్వనముతో నెజిగింపుము దీని” (220) 

అని కోరెను. 

థీష్ముని కోరికను వినిన పులస్త్య మహాముని యఖిల పుణ్యతీర్థ మహత్త్వమును గురించి భీష్మ నకు వివరించెను, 

1828. క్ష (తియోచి శ ధర్మోపదేశము ; 

ఈ వృత్తాంతము భారతథాగము శౌంతీవర్వ ము ద్వి శ్రీయాశ్వా స 
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ములో eh. ణి కలదు, విష్ణు సాక్షాత్కారము నక్రై ప్రయత్నించిన 

వాడు మాంధాతృడు కాగా నా (పయత్న మునుండి విరమింపజేసి 

క్ష ్ మతియోచిత ధర్మోపదేశమును చేసినవాడు ఇం దుడు, 

 మాంధాతృడు రాజు, క్షత్రియుడు, సద్గుణవంతుడు, అతడు 

విష్ణు నందర్శనార్థము మహాధ్వరమును చేయ సమకట్టెను యాగము 

కొనసాగినది. విష్ణువు పత్యక్షము కాలేదు. కాని “ఇం దుడు” _పత్యక్ష 
మయ్యెను, మాంధాతృడును నికర రాజులును “ఇం|దు”నికి నమ 

స్కరించిర, ఇం(దుడు మాంధాతృని తం౬పు నడిగెను, మాంధాతృడు 

కం! సాంసారిక వ . 

ర్కన ముడుపుము ఖై క్షచరణ తత్పరత మనం 
బున దృఢముగ నాందింస్తము 

నను జరితార్థునిగ జేయు” (245) మని యడిగెను, 

అపుడు “లం | దుడు” “వీవు రాజును, సద్ధర్శ్మములన్ని టీకంటే 

నృవధర్మము మేలు.ఈ ధర్మపాలనమువలన నుత మగతులు కలుగు” 

నని యాశ్వాసించెను. అల్లే రాజుల నందరిని చూచి “భిక్రాచరణ 

మరముకాదు, మీరు రాజులై రాజ్యపాలనము చేయుట యుక్ర”మని 

యాదేశించెను. మాంధాతృడును, నితర రాజులును వారి _పయత్న 

మును మానిరి, 

2 11rd తత్వోవదేశ వరములు ళ్ 

$141.2ఓ.4.1. నారాయణమూర్తి వరము ? 

ఈ వృతాంతను తిక్కన భారతభాగము ళాంతీసర్వము షషహీా 
తావ చం © 

శ్వాసములో (శి49ి. 818, 877-290) గలదు. వరమును కోరి పొందిన 
వాడు నారదమహర్షి, వర|వదొత నారాయణమూర్తి, 
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బదరికా[శమమున నారదమహర్షి నారాయణమూ రి ని భీత 
కొలిచి 

స్స “ఎద్ది సిద్ది కారాధనీయ 

మానతి యిమ్మ ని” (349) (పార్థిం? ణెను, 

నారాయణమూరి. కృవతో విని 

సీ! “| ధువం బచ 
అ బిం [దియాగోచదంబు సూక్ష్మ 

మనువమ మన సర్వమున కంతరాత తై 

పలుగు తత ముదక్క వేల కలదె 

తే! యఠయ నారాధ్యమె యజు డాది గాగ 

సకల భూతంబులకు ను బూజంబు నాన 

యుని యను స (149) 

ఆ తత్వమును గురించి తెలుపుమని నారదమహర్షి కోరెను, 
నారాయణమూర్తి తత త్వమును గురించి యూ [కింద శెళ్టి సిన నీధముగ 
నుపదీశించెను. 

క్షేతజ్ఞుడను వాడీం [దియములఅ కందడు, (హౌ గాలన్న్ యు 
తెగినను వతడు తెగడు, [విగుణర హితుడు అఖిలమునకు్కఆత్మొయని, 

- “సర్వసాక్షిి యని, “అజుడని,” “నిష్కలు”డని తెలియును. అతడే 
జీవుడు, వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడని పిలువబడును, వారే మనొోఒహం 
కొరములు, వరుసగా “(పద్యుమ్న, అనిరుదులని పిరుంచబడిరి, 

a) aa) 

ఇదంతయును నారాయణమూ ర తో కూడినదే. అతడిరువది తత్ర 
ఆ ర్ం 

కోటికి సాథుడై “పంచ వింశ కాలిఖ్యగడని నియు పరవుస్పరుషుడ యు, 



చ క లి సిర్షను కలిగియుండును, అతడు తవ పరమమను మరేదియు లిదు, 
ఏకాంతికు డెవ్వని చూచి నిత్యానందమును పొందునో యా పర 
మాత్ముడే నారాయణమూరి , భూతాత్మకమైన యఖిల ధాతుచయము 
నారాయణమూర్తి లోనే యున్న ది, జీవ శరీరములు బహుభావా కలిత 
ములు జీవుని చూచితి ననుట నారాయణమూ ర, మాయా విలసనము, 
జీవుడు నారాయణమూ _కలో కలిసియున్నా డు. కావున నెవడు భశ 
యుతుడై నారాయణమూరి ని. పాందునోొ వాని కతడు ము కని 
[పసాదించును, నారాయణమూర్ని వలననే యాదిత్య మరుద్వసు 
రు వాది దివిజగణమున్ను [బహ్మయున్సు చతు ర్వేదములును నా 
యా విశేష గౌరవమొందును, నారాయణమూర్తి: |బహ్మను సృష్టించి 
జగత్చృష్టికై యతనిని నియమించి తా చేగా కియై మధ్యస్థ వ్యక్షితో 
దివ్యభన్యమగు సహాయముగ సంచరించును. ఒక్కొ, క వడు జగ 
ద్ధితముగా. వరాహాది జన్నలెక్షైను, తరువాత గూడ శ్రీకృష్ణావతార 
మెక్సి నరునితో 

న్స్ కలిసి భూ భారమును తొ 'లగింతునని యు, రూ జన్మ 
ల్ నోనే వొణాసురునితో యుద్ధమున కు దిగునపుడు మహాదేసనికో పోరాడ్ల 
వలసి _వచ్చుననియు తెలి. పెను, 

గ LOAD, నారదవ ర ఎహర్షి వరద క 

ఈ వృత్తాంతము' తిక్కన స భారతభాగము శాంతిసర్వము షసష్టా 
థి శ్వాసములో (295 శి" 8) గలదు, వరమును కోరి పొందిన వాడు వేద 

సవ 
ఖీ ముని క కొడుకైన శుకుడు, వర పదాత నాఠదవమువాడి 

ల్, 

ఢి 

వేదవ్యాస మహార్షి క్రీ సుమంత, పై శంపాయన,జె జై మిని, పెలులు 
శిష్యులు, వారు గుటిప్త థగ్గర నధ్య్వయనమును చేయునప్పుడు 
[బ్రహ్మ . నినాదము కలిగెడిది, వారథ్యనయనమును ముగించు 
కొని గురువు దగ్గర సెలవును హింది _ వెళ్ళిరి తరువాత నొక 

59 



99 

నాడు నారదమహర్షి వేదవ్యాసుని యా (గమమునకు వెళ్ళెను. (బహ 
నినాదము లేకపోవుటకు కారణమును న్యాసుని నడిగెను, శిష్యులు 

వెళ్ళిరని సమాధానమును చెప్పెను, అవ్వడు నారదమసహార్షి వేదవ్యాస 

మహర్షితో “నీవై న నా వతమును సెల్లించుచుండవలయును గదా!” 
అని వలికెను, వేదవ్యాస మహర్షి తన కొడుకైన తకునికో కలిసి 
యవ్పు డధ్యయనమును మొదలు పెట్టిరి అంత హోరుగాలి వీచినది, 

వా రధ్యయనమును మానిరి. గాలి తగ్గిన తరువాత చేదవ్యాసమహార్షి 

గంగానదీ స్నానమునకు వెళ్ళుచు శుకుని నధ్యయనమును చేయు 

మని చెప్పెను. నారదముని 'వినునట్లుగ శుకు డొకడే కొంతసే వధ 
యనమును చేసెను, నారదముని మెచ్చి శకునిశో 

ఒం 

గి ల్ TN రాటం “వెం ఆక ఇకా?) pr ఇ వ॥ నీకు మె లోనర్నెద గొష్టంబు సెప్పు మతెను” (10) 

శుకుడప్పుడు నారదమునిని 

న! “ఈ లోకంబునం బుట్టిన వానికి హితం జెయ 

జెప్ప నే” (810) యని కోరెను, 

గంగానది దగ్గర స్నా నమును చేయుచుండిన తం [డి దగరకు . య్ 
/ fy 

జా fan Uma OM చ్ = ; వెళ్లెను, వినతుడై యోగసిద్దిని పొందుటకు వెళ్ళుచున్నా "నని తం (డికి 

చెప్పెను, అతడు సంతసించెను.. వెంటనే శుకుడు తం డికి. (వదక్షిణ 



8.1.1.2, వరమార్ల రహస్యోవచేశము : 
" ణి 

ఈ వృతాంతము తిక్కన “భారత భాగము “ఉద్యోగ పర్వము” 

ద్వితీ యాశ్వానములో (2.106) గలదు, వరమును కోరి పొందినవారు 
ధృతరా ష్ట్ర విదురులు, వర _వదాత సనత్సుజా తుడు, 

వ 
ఇద జయుడు రాయబారిగా “జా పప్తావ్యము” నందున్న, పొండ 

పుల దగ్గరికి వెళ్ళెను. ఒకరోజు సాయంకాలమునకు పనుదిరిగి హస్తినకు 
చేరెను. ధృతరాష్ట్రుని నిందించెను. మరుసటిరోజున సభలో రాయ 
బార విశేషములను గురించి తిలుపుదున ని చెప్పి యింటికి ఎళ్లెను* 

సంజయుడేమి చెపు నోయని ధృతరాష్ట్రం డొలోచించి కలత చెందెను, 

శరిరము వేడెక్కెను, ని[దరాకపోవుటచే నా రా,కితేళ విదురుని 
పిలిపించుకొనెను, విదురుడు ధృతరాష్ట్ర? నికి ధర్మ్గరాజుయొక్క మాన 3 

సిక [పవర నను గురించి చె ప్పెనుః పైగా విదురుడు కొన్ని హిత 

భాషణములను నయానయముల విధము 
లీ 

న్కు నీలివాక ప్రములను ర్ల 

బా ద చెప్పి పాండవులకు వారి రాజ్యుభాగము నిమ ఎని యాదేశింపను, 
శ రాష కరవ [1 శై కాని ధృ రాష్ట్ర9డు పరమార్థ దృష్టిని గురించి తెలుప్పమని విదురుని. 

నడిగెను, వరమార్షమును గురించి తాను చెప్పలేననియు, పురాణ థ్ 

సురుష్కుడైనను బమారుడైన సనత్సు ఏజాతుడు చెవ్పగలడనియు విదు 

అడి గ రా అద | (పత్యిష్షమరమ్యును, అతనిని విదుర pe లు గొరవించిది 

(త్త yr ర్ ప్రా ౬ నీ క్ ర లో ౭్న ల్ గ 3 J bn | Ty 

ఆళి 

4 చి 
క్ర గ్ర డై సృతరా మని చూవ్సి 

oa) 
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ఖ్యావహ మగు వాక్యచయము 
దా విన గోరుటయు మిమ్ము దలచితి భక్సిన్ (105) 

సనత్సుజాతు డా రా|తివేళ పరమార్థము నుపదేశించెను, రాతి 
గడచినది, 

లి. 1.1.2.2.6. మహనీయబోధోపదేశము : 

ఈవృ త్రాంతము తిక్కన భారత భాగము భీష్మ పర్వము _వథమా 
శ్వాసములొ (5-8) గలదు, వరమును పొందినవాడు సంజయుడు. 
వర |(వదాత వేదవ్యాసుడు, 

దుర్యోధనాదులును పాండవులును యుద్ధమును చేయుటకు 
కురుక్షి తమున సైన్యములను నిలిపిరి ఆ సమయమున ధృత 
రాష్ట్ర)డు సంజయుని తనదగ్గర నుంచుకొని కొడుకుల దుర్వినయనము 

నకు నిర్వేదము నొంది చిండించుచుండెను, అప్పుడు వారు తలచకనే 
నాధి దగ్గరకు _తికాలవేదియగు వేదవ్యాసుడు [వత్యక్షమయ్యెను, 

రి గౌరవమును పొందెను. కాలము సమీపించినదనియు, కావున 
యుద్ధము సమకూరినదనియు, దినికొజకు బాధవడవలదనియు ధృత 
రాష్ట్రనక తెలిపెను, మరియు ధృతరాష్ట్రుడు కోరకనే యుద్ధమును 
చూచుటకు దివ్యదృష్టి నిచ్చెదనెను, అ మాటలకు ధృతరాష్ట్రుడు 

చం॥ “ఘోరముగ నన్నలు దమ్ములు బోరు కూరతం 
గనుగొన జాల నేను వినగా వలతుం దదను [గహంబు సే 
సిస గడు లెస్స” (౧ అని కోరెను, 

వేదవ్యాసుడు ధృతరాష్ట్రుని కోరికను విని : 
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చం! “చిత్రమునం గరుణించి సంజయు 

బనీవె నుహారణంబు పరిపాటి మెయిస్సకలంబుజెప్పగన్” 7 

వ॥ “ఇట్లు ధృతరాష్ట్రునకు గయ్యంబు తెజంగు వినిపింప 

నియోగించి యా హత నందనునకు నారెండు దెజంగుల 

వారి దివారాాత |వవర్శనంబులు గనునట్లును రహస్య 

[పకార భాషణంబులు వినునట్లును మనోవృత్తంబు 

థెఖుంగు నట్లునుం గా వరం బిచ్చి యతి శీఘ గమ 

నంబు నొసంగి భారత సమర ధరణిం దిరిగినను శస్తా? 

ప్రంబు లెవియుం దాకకుండు నట్టి (పభావంబు |బసా 

దించిదివ్యుల యాలాపంబులు రూపంబులుం దలంపులుం 

దేటపడు నట్టి మహనీయ బోధంబును గలుగ నను 

[గహించెను.” (8) 

9.1.1.2.8, మె (త్రీ వరములు : 

మైత్రి యనగా స్నేహము, స్నేహము సమానుల మధ్య 
రాణించును,ఈ స్నే హమును సహజము,వ్యాజమని విభజించవచ్చును, 
కారణవశనున చేయు స్నేహము వ్యాజస్నేహము, ఇవి ఇం |ద 
వృ కుల, అగ స్త్యవింధ్యులు, అర్జున అంగారపర్జుల మై[ఠీ వరము 
లని వర్గీకరించవచ్చు ను, 

8,.1.1.2.2.1, ఇం [దవృ [తుల మె |తి : 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉధ్యోగపర్వ ము” 
[పథమాశ్వాసములో (182.141) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 
వృ తాసురుడు, వర పదాతలు దేవమునులు, 
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వృ |[తాసురుడు వరగర్వితుడు. బలవంతుడు, అంధుడు (తి 

లోకాధివతి, విస్టుసఖుడు. వారిరువురు. సఖులై యుండదగునని 

మునుల యాకాంక్ష, అందువలన వృత్తాసురేం|దులు సమాన బలు 

లగుటవలన విజయ మెవ్వరికిని రాదనియు సట్టితజి బాధపడకుండు 

నట్లగ శ (తుత్వమును మాని మితులుగ నుండుట మంచిదని వృతా 

సురునికి మునులు హితబోధ చేసిరి, అంత నతడు కీరిికి నాశపడు 

తమ యిద్రరికిని సఖ్యము కుదురదనెను. మునులు మరల సత్పురుష 

సాంగత్యము కలిగినవ్వుడు నిరాకరించుట నీతికాదు. మహేం|దుడు 

సకలలోక సమ్మత సడ్భావ్యుడు. కావున నతని తోడి చుట్టరికమును 

చేయుట మంచిదని నొక్కి చెప్పిరి. అవ్వడు వృ తాసురుడు తా 

నొక్క వద్ధతి చెప్పెదనగియు, దానికి మునులు కాదనకుండ సమ్మ 

తించి ఇం (దునకును తనకును మై (తిని కూర్చు డని ఫలికి యందును 
నేను వధ్యుండ గాకుండవలయు” (187 నని కోరెను. మును లా 
మాటలను విని 

_చ! “*దానికిం నొడంబడి యవ్వరంబు లొసంగి వృ వజ 

ధరులకు మి|తభావనం బొనరించి మగుడం జని యత్ర 

అంగు వాసవున శెజింగించి గిజనివాసంబుల కదిగిది, 

(18౧) అప్పటి నుండి వ్యతేం నులు సఖులై యుండిరి, 

3.1.1 2,989.2, అగస్త్య వీంధ్యుల మై|కి : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్యపర్వము౫ 

తృతీయాశ్వాసములో (21.82) గలదు, వరమును కోరి పొందినవారు 

వేల్చులు, వర [(పదాత “అగన శ మహర్షి, వ్ చె 
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సూర్యుడు తన నిత్యకృత్యముగ (పతిదినము మేరుపర్వత ము 

నకు పదక్షిణమును చేయుచుండెను... ఒక. పర్యాయము వింధ్య 

పర్వత మా సంఘటనను చూచెను, గర్వముతో సూర్యు నడిగెను. 

దానికి సమాధానముగ సూర్యుడు విధినియోగముతో తా గెల్లవ్పుడును 

“అమర” భూధరమైన మేరుపర్వతము చుట్టును తిరుగుదును. కాని 

యిష్ట పకారము (వవర్తించగూడదని తెలిపెను, అందుకు వింధ్య 

పర్వతము కోపించి సురా (దియైన మేరు పర్వతము పై వగబూనెను. 

సూర్యచం వాదులు పశ్చి మదిక్కునకు వెళ్ళకుండునట్లుగ చాలపొ డవు 

పెరిగి మేఘమార్గమును కప్పెను, అద్దాన సూర్యచం [దుల (ప్రయా 

ణము నిలిచిపోయెను, పగలు రాతి కేడా తెలియకుండ నన్ని 

జగములును చీకటి మయమయెెను, . అప్పుడు “అమరులు” వింధ్వ 

పర్వతము దగ్గరకు వెళ్ళిరి. దాని పెరుగుదలను నివారించలేకపోయిరి' 

అగస్త్య మహాముని దగ్గరకు వెళ్ళి వింధ్యపర్యతముయెుక్క పెరుగు 

దలను తెలిపి 

కం॥ “భువ నోప|దవమై య 

వ్యవహారం బయ్యె వింధ్యవర్దనమున న 
0 

ద్దవసకర రజనికరగతు 

లవిహత మగునట్లు సేయు మమర మునీం (దా (౧ 

వ॥ “అని దేవతలు (పార్థించిరి.” (28) 

అగస్త మహాముని వారి (ప్రార్థనను విని భార్యయైన లోపొ 

ముదతో కలసి వింధ్యపర్వతము దగ్గరకు వెళ్లెను. వింధ్యుడు 

పూజించెను, పిమ్మట దక్షిణదిశకు వెళ్ళువలయును దారి నిమ్మని 

యడిగెను, అన్వు డా పర్వతము తన పెరుగుదలను తగ్గించి భూమికి 
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సమానమై యతనిని వెళ్ళుమని తెలిపెను, అప్పుడు అగస్త్యుడు వింధ్య 

పర్వతముతో 

కం॥ “నా మగుడి వచ్చు నంతకు 

భూమిమీధర యీ (పకారమున నుండుము నా 

తో మై|తి చేయు మని లో 

పాము దాధీశ్వరుండు పలికి ముదమునన్ (181) 

వ॥ “దాని నొడంబఅచి దక్షిణ దిశకుం జని 

లోకంబులకు హితంబుగా నంద యుండెను.” (82) 

అగ స్త్యమహర్షి నచ్చునంతవరకు వింధ్య పర్వతము పెరుగకుండ 

నల్లేయున్న ది, 

ఏ.1.1.2.ఏ.9. అరున అంగారపరుల మెషతి; 
జీ (32) యా ఓ 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వ ము” 

సప్తమాశ్వాసములో (88.15 గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 
“అంగారపర్దుడు” అనుపేరుగల గంధర్వుడు, వర్యసదాత “అర్జునుడు” 

ఏకచకపురము నుండి కుంతి పాండవులు (దౌపది స్వయం 
వరమునకు వెళ్ళుచుండిరి, వారికి నొకనాటి యర్ధ్థరా_తమున గంగా 

నది యొడ్డున అంగారవర్ధు డడ్డు తగిలెను. అర్జునుడతనితో యుద్ధము 

నకు దిగి తన యాగ్నేయాస్త్రముతో నతని రథమును కాల్చెను, 

అతనిని ధర్మజున కవ్పగింబెను. అంత “అంగారవర్డుని” భార్య 
(పార్థన పై ధర్మరాజు “అంగారవర్ధుని” వదలెను, అప్పుడు “అంగార 

పర్ణుడులో 

వ॥ “నీ పరా్యకమంబునకు మెచ్చితి నీ తోడి సఖ్యంబు నా 
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కభిమతం బయిన యది.... .... నీవు నాకు నాగ్నే 

యాస్ర్రం బిచ్చునది మటి మహా జవ సత్వ్వంబులు గామ 

వర్ణంబులు గామగమనంబులు నయిన గంధర్వ హయం 

బుల మీ కేవురకుం జెజు నూజేసి యిచ్చెడ” (శ్ర) నని 

కోరెను, 
ఆ మాటలకు “అర్జునుడు” 

ఆ,వె,! “అనలాస్ట్ర 

మనఘ నీవు గొనుము హయము లిమ్ము” (4) 

వ॥ “నీ శోడ బద్ధ సఖ్యంబు జేసెది (5 నని పలికెను, 
మరియు “అర్జునుడు” ఆగ్నే యాస్ర్రము నిచ్చుటయేగాక హయముల 

నలసిన వేళ కొనిపోయెదనని పలికెను, 

98,1124, వదవీ వరములు : 

బాధ్యతాయుత మైన కార్యనిర్వహణనకు ననేకులచే నియమింప 

బడిన స్థానమును పదవి యనవచ్చును, అం ధమహాభారతములోని 

పదవీ వరములను నాలుగు విధములుగా వర్గీకరింపవచ్చును. ఇవి 
ఇంద, మహారాజ, యౌవరాజ్య, సై న్యాధ్యక్ష పదవీ వరములు, 

21.1241, నహుషుని ఇం _దాధికారము ; 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారత భాగము “ఉదో్యోగవర్వ ము” 

(పథమాశ్యాసములో (141.140) గలదు. వరమును కోరి పొందినవారు 
దేవతలు, వర|నదాత నహుషుడను రాజు, 

ఇం |దుడు వృ [తాసురుని చంపి “అమరావతి”ని చేరెను. కాని 
యతనిని భూతసంభఘము “ బ్రహ్మహత్య తగదని” నిందించెను, పైగా 
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భూతసంఘము నిందించుటతో ఇం దె9శ్వర్యము నశించివది, అపుడు 

“ఇం |దుడు” నిషధాచలమున దాగెను, ్రిలోకాధివతి లేకపోవుటతో 
దేశతలందరును నాందోళనను వెందిరి. ఆ స్వర్గమండే చం | దవంశజు 

డును, ననేక (కతువులసు చేసినవాడునునగు నహునుడుండేను. 

మనుజు డైనను తమకు కావలియై సురరాజ్యమును పాలించుటకు తగిన 

వాడు నహుషుడొక్కడేయని దేవతలందరును భావించిరి, వా రతని 

దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇం|దుని గురించి తెలిపి, 

కం॥ “*రమ్మిం (ద పదవి సేకొని 

నుమ్మెల్లను నరయు మని” (145) వేడిరి, 

కాని యాపదవికి తానుతగనని నహుషుడు తొలుతనిరాకరించెను, అయి 

నను వారు (పార్థనంబు సేసిరి. యమ, వరుణాది దేవతలు వారి వారి 

శకి పభావ దర్పనుల నా మానవరాజునకు పంచి యిచ్చిరి, అంత 

నహుషుడు బలవంతుడయ్యెను, ఆ నహుషుని దేవతలు పట్టాభిషిక్షుని 

చేసిరి, 

3.1.1.2,1.2, మహారాజ్యాధికార వరము : 

శ్రీకృష్ణుని వరము ; 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్యవర్వ ము?” 
[పథమాశ్వానహులో (384 గలదు, వరమును కోరి పొందినవారు 

పాండవులు, వర [ప్రదాత థీకృష్ణుడు. 

పాండవు లరణ్యవాసమును గడుపుచు కామ్యక వనములో 

నుండిరి. అవ్వడు అర్జునుడు పాశువతాస్త్రము కొజకు వెళ్ళినుం 

తరువాత థ్రీకృష్ణు డనేక రాజులతో కలిసి పాండవుల కడకు వెళ్లెను, 
గొ 
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పాంఢపులు వారిని గౌరవించిరి, శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపది పరాభవమునకు 
చాల దుఃఖించెను, దర్శరాజు తప్ప మిగిలిన పాండవులు తమ బాధను 

తెలీపిగి, అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనునిపై కోపించి 

వ॥ “మీకు నిట్లు సేసిన దుర్యోధనాదుల దూషించి గజపురం 

బున ధర్మరారాజు రాజ్యాఖిషిక్తుం చేయుదు ననియు 

రాజసూయంబు సేయు నా డిందవస్థంబున నైన 

విభూతికంటె విశేష విభూతి గావింతుసనియు |దుపద 

సృంజయ కేకయ ధృష్టద్యుమ్న బలదేవ సాంబసాత్యకి 

_పేభృతుల సమక్షంబునం బలికెను.” (884) 

ఈ వరములో రెండంశము లున్నవి, ధర్మరాజు తాను మరల రాజు 

కాపలెనని కోరలేదు. అతని యిష్టాయిష్టములు పాండవులకు తెలియవు 

పునఃరాజ్యాధికారమున నిలుపుదుననిచెప్పినవాడు శ్రీకృష్ణుడు, అందు 

అకు బాధ్యతను వహించినవాడును శ్రీకృష్ణుడే 
a) 

3.1.1.2.4.8, యౌవరాజ్యూధికార వరములు ; 

ఆం ధమహాభారతములో యౌవరాజ్యాభిషేక వరములు మూడు 

న్నవి. వీటిలో సుత యౌవరాజ్య పదవీ స్వీకార పరనులు రెండు, 

దౌహితృ యౌవరాజ్య పదవీ స్వీకార వరమొకటి, 

2,1.1.2.4.8.1. సుతయౌవరాజ్య పదవీ వరములు | 

సుతు డనగా కుమారుడు, తన కుమారుడు రాజు కావలెనని 

తలంచుట, కోరుట, వర మడుగుట యిందలి విశేషము, ఇట్టివి రెండు 

le కైకేయి దిక్షు నం శకుంతల యాకాంక్ష, 
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3.112811. కై కేయి దీక్ష : 

ఈ వృతాంతము “ఎట్టిన” భారతభాగము “ఆరణ్యవర్వము” 

హ్టాశ్వాసములో (296.304) గలధు, వరమును కోరి పొందినది 
కేయి, వర (వతాత దశరథుడు, 

pol A 

దశరథుడు తన పెద్దభార్య కుమారుడును పుతులలో కెల్లా పెద్ద 

వాడును నైన శ్రీరామునికి యౌవరాజ్య పట్టాభిషేకమును చేయదల 

చెను, ఆ విషయమును మంధర క్రై కీయికి తెలిపి, దానివలన భవిష్య 

త్తులో నెన్నియో కష్టములు వచ్చునని దుర్చోధను చేసెను, వెంటనే 
కైకేయి దశరథుని దగ్గరకు వెళ్ళి, యేకాంతముగ కూర్చొని ప్రణయ 

ర్వకముగ త్మ్ 

కం! “థరణీశ తొల్లి నాకుం 

గరుణించిన వర మొకండు గల దది మదిలో 

బరికించి యిస్వు డొనగుము 

చిరముగ సత్య వతంబు సెల్లింపు తగస్” (800) 

అని కోరెను, అప్పుడు దశరథు డామెళో 

వ॥ “అతి దుష్కరంబులై న వానివైనను భవ క్రి యార్థంబు 
. సేసెద ₹ నెయ్యది సెప్పుమని” (800 పలికెను, 

వెంటనే యామె. 

తే,గీ,॥ “యౌవరాజ్య పదంబున యందు భరతు 

నధిన యభిషేక మొనరింపు మడవి లోన 

నొలసి వదునాల్లు వర్షంబు లుండ నాన. 

తిమ్ము రాముని నురువర మ్మిదియ నాకు” (80) 

అని కోరెను - 
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దశరథు డామె కోరికను విని స్పృహను కోల్పోయి (కింద 

బడెను. థ్రీరాము డా విషయమంతటిని తెలిసికొని “తన జనకుడు 

సత్య పతిజ్ఞుండు గావుతిమని పలికి వెంటనే సీతాసమేతుడై యర 

ణ్యమునకు బయలుదేరెను, వారి వెంట లక్ష్మణుడును వెళ్ళెను వర 

మును కోరివది తల్లి కాగా పాలించినవాడు సవతి కుమారుడు. 

“ల, 1124412. శకుంతల యాకాంక్ష : 

ఈ వృతాంతవకు నన్నయ భారతభాగము “అదిపర్వ ము” 

చతుర్జాశ్వాసములో (1-6ఏ)గలదు,వరమునుకోరి పొందినది శకుంతల 

వర|పదాత “దుష్యతు” డను రాజు, 

దుష్యంతుడు తన్ను గాంధర్వ వివాహమాడుమని శకుంతల 

నడిగెను. ఆమె తన తండి కణ్వమహాముని నడిగి పాణి గ్రహణము 

వేయుమని తెలిపెను, మరల దుష్యంతుడు గాంధర్వ వివాహమున 

కట్టి నియమములు లేవని తెలి పెను, అప్పుడు శకుంతల 

చం! “నరనుత నీ [పసాదమున నా కుదయించిన నందనున్ మహీ 

గురుతర యౌవరాజ్యమునకున్ దయతో నభిషిక్తు జేయగా 

వరము ప్రసన్న బుద్ధి ననవద్యముగా దయసేయు నెమ్మితో 

నిరుపమకీర్తి యట్లయిన నీకును నాకునుసంగమం బగున్ (80 
అని కోరెను, ఆ మాటలను వినిన దుష్యంతుడు. 

వ! “కోరిన వరం బిచ్చి గాంధర్వ వివాహంబున నభిమత 

సుఖంబు అనుభవించి యక్కోమలిని వీడ్కాతెను” (81 

ఏ,1.1.£-48.2. దౌహితృ యౌవరాజ్యాధికారము : 

దుహిత యనగా కూతురు, దౌహితృ డనగా కూతురుకు కలిగిన 



111 

కుమారుడు, తన మనుమనికి రాజ్యాధికారము కావలెనని కోరుట 

యిందలి విశేషము, 

దాశరాజాకాంక్ష : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వము” 
చతుర్ధాశ్వాసములో (170-191) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 

దాశరాజు, వర|పదాత శాంతనవుడు, 

శంతనుడు తన కుమారుడగు గాంగేయునికి యౌవరాజ్యాభిషేక 

మును చేసి నాలుగు సంవత్సరముల కాలముపొటు కొడుకుతో వినో 

దము ననుభవించెను. తరువాత నొకనాడు యమునా నదీ తీరమునకు 

వేటకు వెళ్ళెను. అచట సత్యవతి (యోజనగంధ్రిని చూచి మరులు 

గానెను. దాశరాజు దగ్గరకు వెళ్ళి సత్యవతిని తన కిచ్చి వివాహమును 

చేయుమని యడిగెను. అప్పుడు దాశరాజు తన దౌహితృడు శంతను 

తరువాత రాజు కావలననియు, దీనికి సమ్మతించినచో వివాహమాడు 

మని యడిగెను, దానికి శంతనుడు సమ్మతించక మరియొక దానిని 

వేడు మిచ్చెద ననెను, కాని దాశరాజు మరియొక దానిని కోరకుండ 

దానినే కోరెను. చేయునది లేక శంతనుడు నిరాశతో పురమునకు 

వెళ్ళి చింతా నిమగ్ను డయ్యెను, గాంగేయుడు కారణము నడిగెను. 

శంతనుడు సమాధానమును డొంక తిరుగుడుగా తెలిపెను, గాంగే 

యుడు వృద్ధామాత్య పురోహిత సుహృజ్ఞనములతో విచారించి విషయ 

మును (గ్రహించెను. సైన్యముతోబాటు దాశరాజు దగ్గరకు వెళ్ళెను. 

సత్యవతిని తన తండ్రికి నిచ్చి వివాహమును జేయువుని యడిగెను 
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దాశరాజు శంతను నడిగిన విధముగనే యడిగెను, 3ంటనే గాంగేయు 

డచట నుండిన యందలజు వినునట్లుగా 

చం॥ “వినుడు _పసిద్దులె న పృధివీవతు లిందటు నే గురు[ పయో 

జనమున జేసితిస్ సమయసంస్థితి యీ అలితాంగి కుద్భ విం 

చిన తనయుండ రాజ్యమును జేయగ నర్హుడువాడ మాకు నె 

ల్లను బతివాడ కౌరవకుల స్టితికారు శుదార సంపదన్” (1870 

అని పలికెను. మరల దాశరాజు దేవ్యవతుని “నీకు పుట్టటోపు 

పుకులు నీవంటి వారు. కారుగదాణా అని యడిగెను, దానికి దేవ 

(వకుడు మరల. 

కం॥ “ధృ బూని ద్రహ్మచర్య 

(నత మున్నతి దాల్చితిని (ధువంబుగ ననప 

త్యత యైనను లోకము లా 

యతి బెక్కులు గలవు నాకు నను భావ్యములై ౧) (199) 

అని పలికెను, 

ఈ రెండు వరములందును నొక విశేషమున్న ది, యౌవరాజ్యా 

ధికారమును కోరినవారు భవష్యద్దృష్టి కలవారు కావడ మొక |వత్యే 

కత, కై కేయి కోరికల్ శ పునరావృత వరాభిలాష యున్నది. దాశరాజు 

విషయములో. నట్టిదిలేదు. 

స 11244 సై న్యాధ్యక్ష వదవీ స్వీకార వరములు :£ 

రాజ్యక్రేమమునకు. సైన్యము వట్టుగొమ్మ. (పాచీనకాలమున 

రధ, గజ, తురగ, పదాతి దశములే సైన్యము. ఈ చతురంగ బల 

సైన్యమును నడువ గలిగినవాడు, (పతిపక్షుల ౫ వ్యూహములను ప 

గట్టి చేధింపగలిగినవాడు, సమర్జుడైన సెన్యాధ్యక్షుడే. రాజ్యాధికార 
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గౌరవము కొన్ని వేళల వంశ పొరంపర్యము, 'పెన్యాధ్యక్ష పదవి 

యట్టిది కాదు, అది పొరుషాధినము, ఇట్టి వరములు రెండు 

1. దేవ సెన్యాధ్యక్ష పదవీ స్వికారము, నీ, కౌరవ సైనా 
(a 

విధములు, 

ధ్యక్షపదవీ 
Qh 

5 లో 
స్వెకారసుకి, 

9112441. దేవ పై న్యాధ్యక్ష పదవీ స్వీకారము | 

ఈ వృతాంతము “ఎల్టన” భారతభాగము “ఆరణ్యపర్వ ము” 

పంచమాశ్వాసమాలో (£2ఒ౯8ిబిగలదు, వరమును కోరి పొందినవారు 

వుహామునులును, ఇం|దుడును, నర (పదాత కుమారస్వామి, 

కుమారస్వామి పుట్టిన యాఅవ రోజున మహామును అందరు 

నతని భక్సితో పూజించిరి. కృతాంజలు లె యతనిని 

ఊఉ! “పుట్టిన యాలు నాళులకు బొంపిరివోయి జగంబు లన్ని యున్ 

దట్టుడవై జయించితి ముదంబున నీదు మహత్స్య మెంతయుం 

జిట్టలు గాదె యిట్టి యవిజేయుడ వింద పదంబు నీక్ర కా 

బటము గల్లి యేలుము కృపన్ మము నెల్లను వహ్ని సం 
టు యి 

ల 

భవా” (28) 

(ని కోరిరి, ఇంద పదవిలో నుండు వా లేమి చేయవలయు 

నని కుమారస్వామి వారి నడిగెను. తేజోబలములతో లోకపాలనము 

చేయుట సూర్యచం [ద వంచభూతములకు న స్తై ర్యము కాకుండ 

నట్లుగ శిష్టరక్షణ దుష్టశిక్షణలను వేయుట “ఇంద” కృత్యములుగా 

మహామునులు తెలిపిరి, అ సమయమున నచట నుండిన “ఇం దుడు" 

కూడ 

వ॥ “ఏను దేచేం్యద పదవి నుండ నోడుదు” (౭27) నని పలికెను, 
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కాని యందుకు కుమారస్వామి సమ్మతించలేదు, తాను తన 

భుజబలముతో “ఇం మి”నికి నేకష్టము రాకుండ చూచెడననియు 
పలికెను. అందుకు “ఇం దుడు” సంతసించెను, 

చం! ౨. “నుర సిన కెల్లను నాయకుండ వై 

ఘనభుజ నీవు సత్కృప జగడ్భయమోచన మాచ. 

రింప పే” (229) 

అని కోరెను, అందుకు కుమారస్వామి సమ్మతఠించెను. తాసు 
శ్మతువుల నందరిని చంపి సర్వలోక రక్షణ గావింతునని మాట 
నిచ్చెను. వెంటనే ఇం|దుడు (పీతుడై మునులతో కలిసి కుమార 
స్వామిని నఖిల సేనాధిపతిగా నభిషేకించెను, 

కుమారస్వామి వయసులో చిన్న వాడు, చిన్న వానిని _సైన్యాధ 
కునిగా వేయుట తగదు, కాని స్వామి వరపు|తుడు,. కారణజన్ముడు" 
దేవతలకు సైన్యమున్నది, కాని వారి సైన్యము నొక తాటిపై 
నడువగలిగినవాడు లేడు. కనుక స్వామి యాధివత్యమును గౌర 
వించుట సమంజసము, 

5,11,04,452, కౌరవ పైన్యాధ్యక్ష పదవీ స్వీకారము : 

భారత యుద్ధములో వొల్లొనిన సెన్యము కేవల మిరువు5ి 

రాజుల సైన్యముకాదు, నేడున్న భారత, పాకిసాస్ ఆ 

మొదలగు డేశములలో నాడుండిన యందటి రాజుల సైన్యము 

పొల్గొనినది. అందులో దుర్యోధనునికి 11 అక్షోహిణులు. ధర్మరాజుకు 

7 అక్షోహిణులు, భీష్ము, [దోణాచార్యులు మానసికముగా పొండవ 

పక్షపాతులని దుర్యోధనునికి తెలియును. కాని భౌలికముగా తనవారే, 
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శాల అగ తన _వైపుండిన రాజు లందరిలోకెల్ల వయసు, _ వీరత్వ, యుద్ధకై పు 

ణ్యములలో వరుసగా భీష్మ |దోణులే (కములు, అందులో భీష్ముడు 

ఆకాశగంగా తనయుడు, కాగా _దోణుడు కుంభజుడు. కావున మొదట 

భీమ్మణుని పిమ్మట [దోణుని సైన్యాధ్యక్షులుగా దుర్యోధనుడు నియ 

మించెను, 

అంత పెద్ద సైన్యమునకు పై న్యాధ్యక్షు డొకడే చాలడు, విభా 
గాధిపతులుకూడ నవసరము. కావున [దోణాదులను విభాగాధివతులుగా 
నియమించెను, 

81.12.4421. భీమ్ముని యంగీకారము ; 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగపర్వము” 
చకుర్ధ్థాశ్వాసములో (142.155) గలదు, వరమును కోరి పొందినవాడు 
దుర్యోధనుడు. వర పదాత భీష్ముడు, 

దుర్యోధనుడు తన పదునొకండు “అక్షోహిణు”లకు [దోణాదు 
అను నాయకులుగా నియమించెను, పిమ్మట వారందరిని భీమ్మని 
దగ్గరకు పిలిచికొని వెళ్ళెను. దేవతల సైన్యమునకు నాయకుడైన 

క్ష్య[తములకు చం [దునివలె తన సైన్యమును 

నీవు దక్క. నిందొక్కరు నీవ యరసి 

పంపుమా కలడేని రక్షింపు మమ్ము 

బూని వట్టంబు దాల్చుము పొడిచి గెలుము” (140) అని 

కోరుకొనెను, 
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భీష్ముడు తనకు నిరువక్షముల వారును సమానులనియు, వారిని 
చంపుటకు చేయి యాడదనియు, సేనాధిపత్యమునకు సూనుకొనెద 
ననియు, తన నెదిరించగల వారొ క్కు అర్జనుడు తప్ప మరెవ్వరును 
లేరనియు, నందరిని తరిమి చంపుదుననియు, పాండవులను చంపు 
టకు మాగత్రము చేయాడదనియు, నది యప్పటి నూటనియు వలి 
కెను. ముందుగా కర్టునిగాని, తననుగాని యుద్దమునకు వంపు 
మనియు నప్పుడే తాను సేనాధిపతిగా నుండుగునని యు చెప్పెను. 
అప్పుడు కర్ణుడు తాను ముందుగ యుద్దమునకు రానని తెలిపెను, 
అ మాటలను విని థభీమ్మడు సర ర్వ సినాధివత్యమునకు పూనుకొనెను, 

d.l.lL.2.4.4.2.2, దోణుని యం౭గికాతము : 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము |ద్రోణపర్యము |వథ 
సూశ్వాసములో (60-73) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 
దుర్యోధనుడు, వర|పదాత [దోణాచార్యుడు. 

వదిదినములు పోరాడి భీష్ముడు “అంపశయ్య” పై (వాలెను, 
మరుసటిరోజు నుదయమున కర్ణుని సలహా [పకారము దుర్యోధనుడు 

తగిన రాజులతో _దోణుని దగ్గరకు వెళ్ళెను. అతనినిస్తుతించి తనవెంట 
వచ్చిన రాజుల నందరిని చూపి [దోణుని సర్వ అనాధిపత్యంబు నిర్వ 

హింవవలయునని _పార్థించెను. అప్పుడే దుర్యోధనుని వెంట వచ్చిన 
రాజులుకూడ దోణుని నట కోరిరి. వెంటనే దుర్యోధ నుడు 

కం॥ “సేనా సముదయవరతకు 

గొ నిను నే బడిసి నపుడ కౌంజేయులు నా 

చే నడగ రెట్లు భీమ్మ వి 
(aa) 

హీనుల మమ్ము గావు మెల్ల విధములన్” (71) అని వేడికొసిను 7 
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వారి పొర్థనను వినిన దోణు డచట నున్న యందరిని చూచి 
తన్నింతగా పొగడుటతో “జాగాదన కియ్యకొంటి” నని తన సమ్మతిని 
తెలియజేసెను, మరియు 

శా॥ “భవ్యం టన బలాధి పత్యమునకుం బట్టంబు గట్టుండు న 
న్న వ్యాకీర్ణ గజాదియై మెజయు సైన్య (శేజీ బాలించి కౌ 
రవ్యోత్సాహము ఖెంచి మార్కొనిన వీర (వాతముం |దుంచి నా 
దివ్యాస్రంబులబంచి పాండవుల దీపీన్ మాయజేయింపెదన్ 74 

అని కౌరవులకు నాశాభవము కలిగించెను, 

వెంటనే దుర్యోధనుడు బంగారు కలశములలోని పలి [త జలము 
లశో [దోణుని సేనాధిపతిగా నభిషేకించెను, 

8. 1.1.2.4.4,2.3. అతిరథమహారథుల అక్షో హిజీ నాయకత్వము : 

చః వృ తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగపర్వము” 
చతుర్భాశ్వాసములో (189.141) గలదు, వరమును కోరి పొందినవాడు 
దుర్యోధనుడు, వర (పదాతలు [దోణాదులు, 

దుర్యోధనుడు పాండవులతో యుర్ధముసు చేయ నిశ్చయిం 
చెను, తన పదనొకండు “అక్షోహిణు”లకు నాయకులుగా వరుసగ 
[దోణా చార్య, కర్ణ, అశ్వ జ్ఞామ్క బాహిక శల్య, కృప్క భూరి[శవ, 
శికుని, కృతవర్శ, కాంభోజ సైంధవులను చేయగోరి వారిని పిలి 
పించను, యుద్ధమునకు సిద్దమయిన విషయమును వారికి చెప్పి 

చం! ... .... “వినయంబు (వార్ధన సిసి మీర లీ 
యొనరిన సెన్యముల్ పదునొకింటికి (వాభవ మాచఛరింప జొ 
చ్చిన సకలంజు నొప్పు నభిషేకము గైకొను డుత్చవంబునన్ 

(140) 
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అని |పార్థించెను, వారందరు దుర్యోధనుని పౌర్థనను విని 

కంక ae ee ER 

కని సంతస మంద నధిపు డభిషికించెస్” (141) 

3, 1.1.29, కామరూవక్వ వరములు : 

కొమ మనగా “ఇచ్చ, కోరిక” అని విశేష్యపరముగాా “ఇచ్చ 
నచ్చి నట్లు” అని విశేషణవపరముగా నర్థము లున్నవి, కామరూపత్వ 
మనగా ' “ఇష్టము వచ్చిన [పాజీరూవమును ధరించుట” అని యర్థము. 
*[బహ్మాదుల. నుద్దేశించి స్వార్థ నిస్వార్థములతో తపస్సును చేసిన 
మాననులెవ్వ రును కాము రూవత్వములను కోరలేదు, రాక్షసులే కోరిరి, 
వారు సుందో పసుందులు, రావణుడు. ఈ వరములు (బహ్మ దత్త 

పంచర్ 1, సుందోపసుందుల కామురూ పతగము | యి 

చ వృత్తాంతము నన్నం య భారతభా గము “ఆగి పర్వ మష్టమా 
శ్వాసములో (85.880 గలదు, వరమునుకోరి పొందినవారు “స సుందుడు, 
“ఉఊపసనుందుడు” అనుపీరుగల రాక్షస సోదరులు, వర (పదాత (బహ్మ 

_జెళ్లదిలి పుతుడైన హిరణ్యకశిపుని వంశమున “ఇసుధభుడు” | 
పుబ్జెను, అతనికి “నుందుడు, » “ఊపసుందుడు"అను నిద్దరు కొడుకులు 
పుట్టిరి. వారు నియతాత్ను లై. తపము బే సరమును ప ాందవచ్చు సని 
నిశ్చ యించిరి, వింధ్యాచలమున హరఠరౌరాగము నవలంభించి తప 
మును చేసిరి, వారి తపోఒగ్ని ధూపమునకు దేవతలు జడిసి [బహ్మ 
దగ్గరకు వెళ్ళి విన్న వించిరి, [బ్రహ్మ సుందోపసుందుల తపసు స్పునకు 
మెచ్చి సన్ని హితుడె వారి కిషమెన వరము నిచ్చెద వేడుమనెను, ఖ్ యె రుయా 

వారు నమస్కరించి 
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వ॥ “దీవా మా యిష్టంబు దయసేయ మీ కషం జిని మాకు 
(=) 

గామరూపత్వమును, గామగమనత్వంబును, సకలమా 
యాన్వితంబును నన్యులచేత నవధ్యత్వంబును నమ 
రత్వంబునుం _బసాదింపు డని కోరిరి, (87 

అమరత్వ మును దక్క తక్కిన కోరికల నెల్ల కీర్చెను, 

6. 1,1.2.5.2, రావణుని కామురూపత్వము : 

ఈ వృతాంతము 'ఎల్టన” భారత భాగము “ఆరణ్యవర్యము”. 
షస్థ్టామాశ్వా సములో గలదు (276. 2701) వరమును కోరి పొందిన 
వొడురావణుడు, వర పదాత బ్రహ్మ. 

వె వై (శ్రవణుడు తపశ్శక్తి చే దివ్యవై భవము దెనని దశ 
నుఖుడు తెలిసికొగెను, కావున నతడు మాత్సర బుద్ధి గలవాడై [బ్రహ్మ 
నుద్దశించి హఠయోగము నవలంభించెను, నిశ్చ లబుద్దితో వాయు 
భక్షకుడై తపస్సును చేయుచు వేయేసి సంవత్సరములకొక తల. 
వంతున నగ్ని యందు వేల్చు చు పదవ తలనుకూడ నరుకుటకు సిద్ధ 
మయె్యను, అవ్బుడ్తు [బహ్మ _వత్యక్షమై నివారించెను. ముందు 
ఖండించిన తొమ్మిది తలలు పూ పూర్వ మువలె నుండునబ్లొసంగి 

వ॥ “అనురశ్వంబు దక్క నొండు నీ కభినుతం బగుసది * 
యొయ్యొది రైనను నడుగుమని” (2/9) పలికెను. 

శఅవ్బుడు రావణుడు 

ఇం! “దేనా యేను సమస్తదే జవ పి పిత్ళ దెరే యాహి గంధర్వ ర 

క్షో విద్యాధర యక్షజాతులకు నక్షోభ్యుండగా వీతితో 

నీ విశ్వంబున గామరూపగడి నాత్ర) ఉచ్చా విహారుండ గా 

నీచే” (£00) అని కోరెను, 
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[బహ వాని కా వరముల నిచ్చెను. 

d.ll.e.f. భవిష్యత్క్మథన వరములు ఏ 

భవిష్యత్కాలములో జరుగబోవు విషయములను చెప్పుటరెమే 

భవిష్యత్క్మథనము. ఈ భవిష్యుత్మథనములు దేవతలకు నాపద 
కలిగినపుడే చెప్పబడినవి, వీటిని సృష్టికరయైన (బహ్మయే చెవ్వట 

పత్మేకత, ఇట్టివి నాలుగు కలవు, 1. ఖాండవడహనము, 2, భూలోక 

వాస్తవ్యుల మరణము, శి, (తివరాసుర సంహార వృత్తాంతము” 

le సజల సను|ద వృతాంతము, 

ఏ.1.12.60.1. ఖాండవ దహనము ; 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వము” 
అష్టమాశ్వాసము (240_250)లో కలదు, వరమును కోరినవాడు అగ్ని 

య 

దేవుడు, వరమిచ్చి నవాడు [(బహ్మ, ఖాండవదహనము పరవిషయము 

శ్యేతకి యొక రాజర్షి. అతడు శతవార్షికః స|తయాగమును 

చేసెను ఆ యాగమున నిరంతర ఘృతపానమువలన “అగ్ని? 

దేవునికి మాంద్యరోగము వచ్చినది, పైగా తేజోహీనత్క, దప్పిక 

కలిగెను, అతడు [బహ్మ కడకు పెళ్ళి తన బాధను తెలియజేసెను, 

ఇతర యుపాయములచేత వ్యాధి పీరదని ఖాండవవనమును దహి౭పు 

మని యుపాయము నొసగెను,. “అగ్ని” యా (పయత్నముపకు = 
సిద్దపడగా “ఇందు” డడ్డుకొటెను, ఏడుసార్లు [ప్రయత్నించి ”అగ్ని” 

విఫలుడయె్యెను. చివరకు |బహ్మ కడ కేగి తన వ్యర్థ వయత్న మను 

దైన్యముగా తెలుపుకొనెను, అంత నతడు కరుణించి 

వ॥ “భావి కార్యం బప్వుడు దలంచియు గొంత కొలంబునకు 
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నరనారాయణు లను నాది మునులు నరక లోకంబున 

దేవ హితార్థం బర్జున వాసుదేవులయి జన్మించి యా 

ఖాండవ సమీపంబున విహరింతురు వారు భవ (త్చొర్జి 

శి తు తమ యస్త్రబలంబున నఖిలవిఘ్న ౦బుల నప 
చా , es, 

నయించి నిరాకులంబున నికు భాండవోవయోగంబు 

(పసాదింతు రనెను” (290 

కొంతకాలమునకు “అగ్ని” దేవుడు నరనారాయణ రూపావతారులై న 

కృష్టారులను (పూరించి ఖాండవ వనమును దహించి తన మాంద్య 

మును పోగొబ్దకొగెను, 

ల.!.1 2,62 మరుల మరణము ; 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వము” 
సప మాశ్వ్యాసములో (267.269) గలదు, వరమును కోరి పొందినవారు 
అమరులు, వర [పదాత బహ్మ, 

ద్వాపర యుగములో (పొండవుల జనన మునకు ముందు నొక 

పర్యాయను వైవస్వతుడు (యమధర్మరాజు) సై మిశారణ్యమున 

స_కయాగమును చేయుచు _పొణులను చంపకుండ నుండెను, దాని 

వలన నూనవులు మరణనులీకుండ పవర్తింపసాగిరి, దానిని సహింవ 
ert 2 న్ పక ఇం|దాది దేవత లందజు బ్రహ్మ దగ్గఠకు వెళ్ళి 

వ॥ “భబ్టారకా! మర్త్య మర్త్యులయి వరిల్లు వా రయిన 

వారికిని మాకును విశేషం బెద్ది యని దుఃఖించిరి” (287) 
వారి గోడును వినిన బహ్మ వారితో 

కంl! “ఎంతకు గృతకార్యుండగు 



122 

నంతకు డీ రంతకును భయం బందక ని 

శ్చింతమున నుండు డొతం 

డంతము నొందించు దొంటి యట్టుల నరులన్” (260) 

కం॥ “ఆ వై వస్వతు వీర్యము 

మీ వీర్యము దాల్చి సూర్య మితతేజులు దా 

రేవు డుదయింతు రాతని 

కావించు విధానమునకు గారణ మగుచున్” (289) 

అని తెలిపెను, ఆ మాటలను వినిన వారు సమాధానపడి వెళ్ళిరి, 

8.1.1l.2.6.0, _పురాసుర సంహార వృతాంతము : 

ఈ వృత్తాంతము తీక్కన భారతభాగము కర్ణపర్వము _పథమా 

శ్వాసము (265.268) లో కలదు, వర[పదాత (బహ్మ కాగా వరాను 

డ్రీపురానురులు పురములను నిర్మించుకొని దేవ, పితృ, ముని 

జనులను పీడింపసాగిరి, అంత “ఇం(దుడు” దేవతా సైన్యముతో 

(తిపురాసురుని పై దాడికి వెడలెను. కాని యోడిపోయెను, చివరకు 

పరిజనముతో (బహ్మ కడ కేగెను. రాక్షస వధోపాయమును ,పార్ధిం 

చెను, (బ్రహ్మ వారి మొరనాలకించి 

ఉ॥| “ఏచిన యా పుర త్రయము నేకశరంబున రూవు మావగా 

జూచిన బోవు గాని పెజచొప్పున బోవదు సంగరోన్ముఖుం 
డై చనుదెంచెనేని మదనాంతకుబే నది సెల్లు నొండ్లను 

న్లోచర మట్జె యింతలు పనుల్ సను డమ్మహితాత్ము పాలిక్రిన్ల 

(500) 
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అని భవిష్యత్మథనమును సూచించెను, దేవతలుకూడా ననేకసంవత్సర 
ములు మహేశ నుద్దేశించి తపమును చేసిరి. [తీపురాసుర సంహార 

కాలమును నిర్ణయించువాడు శివుడనుట భవిష్యత్క్మ థన ము, 

91.12.64, సజల సము (ద వృత్తాంతము ; 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము ఆరణ్యపర్వము 

తృతీయాశ్వాసము (48.44లో కలదు, వర పదాత బ్రహ్మ, వరా 

ను[గహము పొందినవారు అమరులు, 

కాలకేయ సం హారార్థము సము |[దమును పానము చేయుడని 
దేవతలు “అగస్త్యు”ని కోరిరి. దేవతల విన్న పమాలించి “అగస్త్యుడు” 

సము (దజలమును పానము చేసెను. దేవతలకు కాల కేయుల యునికి 
తెలియగా వారిని చంపీరి, ఆపై సము[దమును జలసంపూర్ణము 
చేయుడని దేవతలు “అగస్తు”ని వేడిరి, కాని “అగస స్య” మహర్షి 
జలము జీర్ణమగుటతో తన యశక్రతను తెలియజేసెను, పిమ్మట వారు 
|బహ్మ దేవుని కడ కేగి తమ కోరికను విన్న వించుకొనిరి, |బహ్మయు 
చింతించి చివరకు వారికో 

అ, వె,॥ “ోవనపధి బెద్దకాలమున భగిరథు డను 

వాడు నించు గాని వసుధ నొరులు 

పూని దిని నింపగా నోవరు” (8) అసి 

తెలి పెను. తర్వాత చాలాకాలమునకు భగీరథుడు జన్మించి, 
గంగను భూమికి తెప్పించి సము [దమును జలపూర్ణము చేసెను, 

91127. విముక్తి వరములు : 

ఆపత్మ,రమున నొక స్థికినుండి బయటవడుట విము ఓ ఆ 
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విమ క్తి దాస్యము కావచ్చును లేదా శిక్షారూపమైన రజ్జుబంధనము 

కావచ్చును లేదా తగుదునమ్మా యని యొకరిడో తలపడి యోడిపోగొ 

శ (తువులమధ్య చిక్కుకొని బయట పడవచ్చును, ఇట్టి విముక్తి వర 

ములు రెండు రకములు, 1, దాస్యవిముక్తి, 2, బంధ విముక్సి 

వరములు, 

Allee tele దాస్యవిముక్సి వరములు ? 

సమానులై న వా శేదేని యొక కారణనున మరొకరికి లోబడు 

టయే దాస్యులగుట, ఇది జీవన్మరణముతో సమానము. ఈదాస్యము 

నకు తమ చేతలే వధానమగుదుండును, ఇట్టీవి భారతసులో రెండు 

గలవు, 1. వినతొదాస్యాము, ఓ పాండవుల దాస్యము, 

9.1.1.2. 7-1.1. వినతా దాస్యము : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వ ము” 

ద్వితీయాశ్వానములో (47-118) కలదు. తల్లి దాస్యవిముక్కిక నుపా 

మును కోరినవాడు గరుత్మంతుడు, దాస్యవిముకి కి నుపాయముసు 

సూచించినవారు కా (దపేయులు. 

క్ర_యావినతలు సవతులు. వినత కుమారుడు గరుత్మంతుడు. 

కద్రువ కొడుకులు సర్పములు. విధివశమున వినతా గరుత్మంతులు 

క(దువకు దాస్యువైరిం ఒకనాడు గరుత్మంతుడు తల్లితో దాస్య 

కారణము నడిగెను. తల్లి సమస్తమును తెలియజేసి నీవలన దాస్యము 

తొలగునని తెలియజేసెను, అంత గరుత్మంతుడు కారవేయుల 

కడకు వెళ్ళి 

కం॥ మౌయో దాస్యము, పాయును 
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పాయము సేయుడు నన్ను (బనుపుం డిష్టం 
జేయది దానిన తెత్తున 

జేయుడనై యమర వరులవే గొనియైనస్” (52) 
అని కోరెను, అంత వారు 

చం॥ ౨... “నీ దయిన దాస్యము బాచి కొనంగ నీకు జి 
తృము గల దేని భూరి భుజ దర్పము శకి,యు నేర్పడంగ మా 
కమృతము దెచ్చి యిమ్మనిరి” (గట 

అందుకు గరుత్మంతుడును వల్తెయని, తల్లి యనునుతిని పొంది, 
“అమృళము” నపహరించి “ఇం |దుని” వ |[జాయుథమునకు లోనుగాక్ష కన మాటను నిలబెట్టుకొనెను, అమృత సమర్పణముతో వినతా గర. 
త్యంతుల దాస్యము తొలగిపోయినది, 

3 11.2712, పాండవుల దాస్యవిముక్షి ; 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము సభావర్వయు 
ద్వితీ యాశ్వాసములో (254.284) కలదు. వరము నను[గహించిన వాడు ధృతరాష్ట్ర్రడు. వరఫలితమును పొందినది (దౌవది. 

థర్మరాజు దుర్యోధనునితో జూదమాడియోడిపోయెను, _దౌవదికి 
తీరని యవమానము జరిగినది, ఈ వార్తలను విదురునివలన వినిన 
ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుని మందలించెను, పిదప (దౌవదిని పిలి 
అంచి యామె ననునయించెను, ఆపై వరము లిత్తును కోరుకొనుమని 
యాదేశించెను, అంత [దౌపది 

ఆ.వె! “*కరుణతోడ నాకు వరము [పసాదింప 
బుద్ధి యేని లోక పూజితుండు 
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మను విభుండు ధర్మతనయుండు చాస్యంబు 

వలన బాయవలయు వనుమతీశ . (259) 

అని కోరెను, మరల రెండవ వరమును కోరుకొనుమనగా ధర్మజు 
నలువురు తమ్ముల వారి యాయుధ విముకి, వరమును కూడ కోరు 

కొన్నది, ధృతరాష్ట్రుడు (ద్రౌపది కోరికను మన్ని ంచెను, 

2.1L Te బంధవిముకి, వరములు : 

అపకారము చేసిన వారి నడ్డగించుట, బంధించుట్క శిక్షించుట 

లోకములో వరిపాటి, ఆ విధముగా చేసిన వారిపై సానుభూతిని వక 

టించి వారిని విడిపింప (పయత్నించుటకూడ లోకములో గలదు, 

ఇదియే బంధవిముకి యగును, ఇట్టివి రెండు గలవు. ఏ సుయోధన 

2 సుశర్మ బంధవిముకి, వరములు, 

91.1721. సుయోధన బంధవిముకి, : 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్జన” భారతభాగము “ఆరణ్యవర్యము” 
పంచమాశ్వాసములో (424.488) కలదు, వరమును కోరినవాడు 

ద్రరశ్రిరాజు కాగా వర్యపదాత గంధర్వుడగు చిత్రసేనుడు, 

పొండవులు “ఆరణ్యవాసము”ను చేయు వేళ దుర్యోధనుడు తస 

డాబు దర్పమును (పకటింప పరివారముతో నడవి కేగెను, అచ్చట 
గంధర్వరాజగు చి |తసేనునితో కయ్యమునకు కాలుదువ్వెను, అతడు 
'దుర్యోధ్రనాదులను బంధించెను. ఈ విషయము ధర్మరాజునకు తెలిసి 
నది, కౌరవులకు తగినశాస్రి జరిగినదని భీమాదులు మురిసిపోయిరి. 

కాని ధథ్మరాజు పరులు దండెతి నప్పుడు కౌరవపాండవ విభేదముండ 

కూడదనియు విడివడిగా నున్న వ్పుడే యుండవచ్చు ననియు నాళ్వా 
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సించెను. పిదవ భీమార్జునులు చితసేనునితో పోరాడి వారినందరిని 
బంధించి ధర్మరాజు కడకు తెచ్చిరి. ధర్మరాజు చి[తసేనునిళో 

ప॥ “వీ డెట్టి యవరాధంబు సేసినను నది యంతయు 

సహించి మాకుంగా వీని విడుపవలయునని (ప్రార్థించెను 

(483) 

2.1.1.2.7.2.2, సుశర్మ బంధవిముకి, : 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము విరాటపర్వము తృతీ 

యాశ్వాసములో (200-237 గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 

కంకుభట్టయిన ధర్మరాజు. వర [పదాత విరాటరాజు. 

దక్షిణ గో గహణ యుద్ధములో సుశర్మ విరాటరాజును విరథు 

నిగా జేసి, పట్టుకొని బంధించి, తనరథముపై నుంచుకొనెను. అప్పుడు 
కంకుభట్టుని వేషములో నుండిన న్రరశరాజు సలహాపై ఖీమ్క నకుల 

సహదేవులు సుశర్మను జయించి బంధీజేస్తి విరాటుని విడిపిరిచీ ధర 

రాజు దగ్గరకు పిలిచికొని వెళ్ళిరి. విరాటుడు వారిని విడివిడిగ సామూ 
హికముగా మెచ్చుకొనెను, ఆ నలుగురు లేనిచో తన సైన్యము శతు 
పక్షములోని వారినెవ్వరిని కొట్టలేరని చెప్పి కంకుభట్టనితో 

ఊ॥ “కావున మీకు దంతి హయ కాంచన రత్న విభూషణంబులున్ 
దేవ నితలంబినీ జన సదృశ్య మృగాక్షులు నాదిగాగ నా 
నా ధవై భవంబులు మనంబుల వోంఛలకుం దగేంగ 
కేవిధి నీగువాడ బుణ మెయ్యది యేనియు వేడు డిచెె దన్” 

(289) 
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అని పలికెను. అప్పుడా నలుగురును విరాటుడు పియముతో 

తమ్ము గౌరవించుటయే ధనమని చెప్పిరి. 'పెరవారని భావించక 

మన్ని ంపుమనియు తెలిపిరి, అప్పుడే కంకుభట్టు విరాటుని 

కం॥ “తగ నొక్కటి వేడెద నిను 
జగతీశ్వర యిచ్చు టొపు సరథ గజాశ్వం 

బుగ విడిన వుచ్చు మిపుడ 

(తిగర్నవతి నిదియ నాకు (బియ మెబ్బంగిన్” (288) 

అని వేడెను. మరియు నగరవాస్తవ్యులకు విజయ వార్తను తెలుపుడని 

కోరెను, విరాటుడట్లు చేసి సుశర్మ్శను విడిచిపుచ్చెను, 

3.1.1.9. రక్షణానుబంధి పరములు : 

అత్మరక్షణ మవశ కర వ్యము, పరరక్షణ మానుషంగికమైన 

ధర్మము. ఆత్మరక్షణ, వరరక్షణమున క్రై చేయు |పయత్నము 

లన్నియు రక్షణానుబంధి వరములే, 

3.1.1.8.1. రక్షక వరములు ; 

రక్షకు డనగా కాపాడువాడని యర్థము. “దిక్కులేని వారికి 

దేవుడే దిక్కు” అని సామెత, తన (వయత్నములన్ని యు వ్యర్థము 

కాగా వ్యక్తి “అతీతశకి”ికడ మోకరిల్లును. ఆ యతీతశకీ తి 

మూర్తులు కావచ్చును, (పముఖ లేదా యితర దేవతలు కావచ్చున్ను 

రక్షణను కోరువారు దేవతలుగాని, మానవులుగాని కావచ్చును. 

8.L.1.8.1.1. (పథాన దేవతల వరములు : 

BLLALLel. (బ్రహ్మ వరములు : 

gp 
(బహ్మ సృ కరః సృష్టికర్వ్ణయైనవాడు తన సంతతి బాగోగు 
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అను చూచుట కర్తవ్యము, ఈ దృష్టితో దేవతలకు మానవులకు నిచ్చిన 

వరములిందు చేరినవి, ఇట్టివి మూడు, 1. దేవగఖాధిక్య వరము, 

స్ మృత్యు దేవతాను[గహము, ల, _వజా సంరక్షణ వరము, 

8, 1.1.8.1.1.1.1. దేవగణాధిక్య వరము : 

ఈ వృ తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఆనుశాననికపర్వము” 

ద్వితీయాశ్వాసము (178.181)లో కలదు. వర్యవదాత (బ్రహ్మ కాగా 

పరాను[గహమును పొందినవారు దేవతలు, 

పూర్వము మర్త్యలోకవాసులు ధర్మవర్శనులై యుండిరి, స్త్రీలు 

కల్లకపటము తెలియక సొధ్యులై యుండిరి, అందువలన మానవులకు 

దైవత్వము సులభముగ దక్కెడిది. ఇది దేవతలకు కంటగింపె నది. 

వా రసూయతో తము బాధను _బహ్మకు తెలియజేసిరి, వారి చిత్త 

వృకత్కి ని (బహ్మ (గహించి వారికి [ప్రియము కలుగుటకు 

వ॥ “అతివల మాయావతులం గావించి వారికి గామం బగ్గ 

లంబుగా జేసినం బురుషులు వారి చీక్కులం బడి రోషోది 

దుర్గుణ దూషితులను (180) చేసెను. 

అందువలన మానవులకు దై నత్వము బహుదూర మైనది. 

ఇచట దేవతల దై వత్వమునకు నెట్టి లోటును రానీయక |బహ్మ 

కాపాడుట రక్షణము,.మానవులుకూడ దేవతలయినచో నచట దేవతలకు 

పత్యేక (ప్రాధాన్యత యుండదు, దేవతా వక్షపాతియైన. |బహ్మ 

దేవతల కోరికను మన్ని ంచుట తప్పుగాదు, 
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g.1.1.8.1.1.1.2. మృత్యు దేవతానుగహము : 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము (దోణపర్వము ద్వితీ 

యాశ్వానము (185-170)లో కలదు, మృత్యువు వరమున కోరగా 

నను (గ్రహించినవాడు |బహ్మ. 

బ్రహ్మ దేహమునుండి మృత్యువు పుట్టినది. [ప్రాణులను చంపు 

మని |బహ్మ యానతిచ్చెను, కాని మృత్యువు నంద, కౌశిక నదీ 

కీరములలో తపమును చేసినది. (బహ్మ (పత్యక్షమై తపమునకు కార 

జము నడిగెను, (ప్రాణుల చంపలేనని తన యశక్తతను మృత్యుపు 
తెలిపెను, అంత |బహ్మ దీనివలన. నధర్మము రాదనియు పైగా 

తానును హరుడును వరముల నిత్తుమనియు పలికెను, వెంటనే మృతు 

దేవత 

వ॥ “దేనా! దేవర యాజ్ఞ దలమోచి చేయుదానం గాక 

యొక్క విన్నపం బవధరింపుము లోభంబును (గోధం 

బును నీర్ట్యయు నసూయయు జంతువుల శరీరంబుల 

వికృతిం బొందింపవలయు” (175) అని కోరెను, 

బ్రహ్మ మృతువు కోరిక నను[గహించెను, 

d.1.1.8.1.1,1.8, [(వజాసంరక్షణ వరము : 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతిపర్వము ద్వితీ. 

యాశ్యాసములో (557258) గలదు, వరమును కోరి పొందినవారు 

జనులు, వర్యపదాత |బహ్మ, 

పూర్వము మానవులకు నధిపతీ, రక్షకుడేవరును లేరు, కావున 

జనులొక పర్యాయము తమలో తాము సమయమును చేసికొని, కూర 
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తను, దొంగతనమును, మాసమును, అంకును సహించకుండ నుండ 

వలెననియు నొకవేళ నట్లు చేసిన వ్యకి, నందరును శాసించవలయు 

ననియు మాటలాడుకొనిరి, (సమయమును చేసుకొనిరి ఎ తమ కధి 
పతిగ నొకరిని నుంచుకొనవలెన ని నిర్ణయించిరి, అశపడకుండ కొంత 

కాలము _వవరి ంచిరి, కాని బహుకారణములవలన విషజ్ఞులై [బహ్మ 

చగ్గరికి వెళ్ళి 

సి॥ .... “మాకు రక్షకుడుగ మహిపు డొకడు 

తే,.గీ.! వలయు రూపింపు మాతని గొలిచి [బదుకు 

వార మని” (257 వేడిరిం 

(బహ్మ వారిపై కరుణించి “మనువును నిరూపించెను.” (2957) 

లె! 51,12 విష్ణుమూర్తి వరములు : 

విష్ణుమూర్తి జగత్సాలకుడు. పాలకుడు తన పాలితుల శే 
కష్టము వచ్చినను తొలగించును, ఈ దృష్టితో దేవతలకు మానపులకు 

నిచ్చిన వరము లిందు చేరినవి, 

d.1.1.8.1.1,2.1. అసుర సంహారము; 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము ఆఅనుళాసనికపర్వ ము 
పథ స Q ధ్ర గ్ కు ప ప్ర | వ 

_వథమాశ్యాసము (298 లి4ఫ్స్ ల కలగణు, ర|పదాత విష్ణుమూర్తి, 

కాగా వరాను[గ్రహమును పొందినవాడు (బహ్మ, 

పూర్వము మంధర పర్వత మథనము జరిగినది, అ సమయ 
మున దేవదానవులకు కలహము పెరిగినది, ఆ కొట్లాటలో దేవతలు 
డస్పిపోయిరి, వారు |బహ్మ దేవుని శరణుజొచ్చి రి, (బహ్మ “భక్త 
వత్సల పరమాత్మ వపద్మనే[త” అనుచు నారాయణుని స్మరించెను, 
ఆంత జలద స్వన గంభీరధ్వని వినబడినది, 
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కం॥ “నే నిదె మిమ్మున్ 

గెలిపింపగ వచ్చితి” (849) .౨ని “ఆకాశవాణి” విశదము 

చేసినది, అంత పంచాయుధధారియైన వై కుంఠవాసుడు (పత్యక్ష మై 

యసురలను (తుంచెను, ఈ సంఘటనను చూచిన దేవత లాశ్చరశ్ష 

పడిరి, అతడెవరో, దేవతలకు నంతు బట్టరేదు, అంత (బహ్మ యతడు 

వై కుంకుడని, విష్టువని విశదము చేసెను, 
py 

3.1.1.8.1.1.2.2 వై న్యసార్వభౌమత్య్వ్యము : 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతిపర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (205 215 గలదు. వరమును కోరి పొందినవారు 

దేవతలు, వర ప్రదాత విష్ణుమూర్తి. 

[బహ్మ నూజువేల యధ్యాయములుగల నీకిశాస్త్రమును పుట్టిం 

చెను, దానిని వరుసగ విరూపాక్ష, ఇం( ద బృహస్పతులు కుదించిరి. 

శుక్రాచార్యులు సహ (సాధ్యాయములకు సం|గహించెను. పిమ్మట 

దేవతలు విష్ణుమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళి దానినీ గురించి చెప్పి 

వ॥ “దీని నధిగమింపను దదీయా చారంబు నడవను శకుం 

డగు వాని నొక్కరుని నిర్రేశింపవల యు నని యభ్య 

ర్థించిరి,” (205 

వ॥ “నిజతేడోముయుండుగా నొక్కమాననప్పుతు నిర్మించి 
_. విరజుండను పేరిడెను.” (205 

ఆ విరజుడు భూమికి |పభువుగా నుండుటకు సమ్మతించలేదు, 

అతని కొడుకగు కర్ణముడు కూడ రాజ్యపాలనను చేపట్టక తనస్సునకు 
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స్ శ్శెను, అతని పుతుడగు “అనంగుడు” దండనీకిని (నీకిశాశ్రమ:న్లు) 

బాగుగా తెలిసికొని భూ పజలను పాలించెను. తరువాత నతని పు(తు 

డగు *నీతి” ప్రజలకు రాజయ్యెను, అతని. పు్యతుడగు వేనుడు మాతా 

మహుదోషమువలన . రాగద్వేషములచే పజలకు విరుద్దుడయె్యను, 

మహామునులు కుశలతో వేనుని దక్షిణయూరువును మధించిరి. అప్పుడు 

నల్లగ, పొట్టిగ, సెల్లిని కనులతో నవ(భముగ పుట్టిన పుతునికి మునులు 
nam అ కు శ్ రలు 

నిషిదు డను పేరును పెట్టిరి. వానిని పాలనాస్థానమున నుంచక 

వర్షంచిరి, తరువాత మునులు వేనుని దక్షిణ బాహువును కుశలతో 

మధించిం. అప్పూడుజ్ఞ్వ్యల కవచ శరశరాసన భాసమానుడును, వేద 

వేదాంగ ధనుర్వేద. పొరగుడునుు సుంచరరూపముతో పుతుడు 

పుర్టెను. సకల ధర్యనీకి యతని, నా్యశయింవెను, . అతడు ముశులట 

నమస్క:56చి తాను చేయవలసిన పనిని గురించి వారి నడిగెను, 

అప్పుడు సురలును మునులును సంళసించిరి, ఆ.నై న్యాభిధానుని 

నభినందించిరి. ధర్మముగ వవ ర్తించుచు, (శుతులను, వర్ణములను' 
రక్షించుచు భూమి యందలి [పజలను కాపాడునుని చెప్పిరి, (బ్రాహ్మ 

ణులు సహాయులుగా నుండిన చో నట్లుచేయుదునని యతడు తెలి పెను. 

వా రందులకు సమ్మ తించిది. 

ఆ సమయమున  వాత్సల్యబుద్ధికో విష్ణు విధాతలు వచ్చిర. 
వాడును, మునీశ్వరులును నా వైన్యుని నభిలధరణీ సామాజ్యాఖభి 

షీకమును వేసిరి. అతనికి శ్యకాచార్యుడు పురోహితుడు, వాలభఖిల్మ, 

నునులందరు సారన్వత గణమం తులు, గర్గుడు సాంవత్సరికుడు* 

అంతకు ముందు నుండి కష్టదశలో నుండిన భూమిని పై న్యుడు రక్షిం 

వెను, అతనికి “బం. దుడు” తన వైభవమును, మేరుపర్వతము తన 

హిరణ్యమును, కుబేరుడు తన సంపద్గురుతను నిచ్చిరి, అతడు తలచి 
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నంతనే రధ కరి తురగ భటావఘులు.. సమకూరెను, ఆ విధముగ 
వైన్యుడు మహనీయ (పభుత్వ పదవిని చేవట్టి శాస్తో)క్స మార్గమున 

దండనీతి వరిపాలనను, ధర్మ తాత్చర్గ సమీచీనముగ నాచరించెను* 

అతని కాలములో '*ఉర”గాదులవలన భయము కలుగలేదు. ఒకరి 

వలన మరియొకరికి పొందిక కుదిరెను. శరీరమునకు గాని, మనస్సు 

నకు గాని, రోగములు . కలుగలేదు, ఆ విధముగ భూమియందలి 
యప్పటి [వజలు సస్య సంపదను కల్లి జీవించిరి. (బాహ్మణుల 

యొక్క నాశనమైన శకి ని _నభివృద్ధి చేయుటయందును, (పజలంద 

రికిని సంతోషమును కలిగించు టయందును నా సక్తి ని చూపుట పేోరాజుూ” 

అను పేరతనికి నేర్చుడెను.. అతని సంతాన జాతులందరును నా తరు 
వాత రాజత్వమును వహించి దండనీకిని పాలించిరి. 

d.l 1.8.1.1.8. మాహేశ్వర వరములు : 

. " విష్ణమూ ర్తివలె మహేశ్వరుడు పూర్తిగా జగత్బాలనలో. నిమ 
గ్నుడు కాడు, అయినను _బహ్మాది దేవతలు జ్ఞాపకము చేసినప్పుడు 

(బహ్మాది దేవతలకున్కు మానవులకును కలిగిన నుప దవములను 

తొలగించును, ఇతడిచ్చిన రక్షణ వరములు చెండు ఏ) యాగ పున 

రుద్దరణ, 3 (పజాసంరక్షణ వరములు, . 

LLL యాగ పునరుద్ధరణ వరము ; 

...... ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతథాగము శాంతివర్వము వంచ 
మాశ్వాసము (శీకీరిలో కలదు. వర।ప్రదాత శివుడు కాగా వరాను 
(గహమును పొందినవారు దేవతలు. 

ఈ విషయము జనకరాజునకు పరాశరముని యువ దేశించిన 
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ధర్మ వకారమును ఫీమ్మడు ధర్మరాజుకు తెలిపిన ఘట్టములో 

నున్నది, 

పూర్వము మానపులు ధర్మవర్శనులే. కాని క్రమముగా వా 
రధర్మమార్గచరితుళై రి. అపుడే, వారిలో దానవులు జన్మించిరి, వారు 

మర్త్యులకంటే హీనముగా (పవర్తించిరి,దానితో వేదములు నశించెను 

(కతువులు లేకపోయెను. దేవతలకు హవిర్భాగము కరువయ్యెను, 

వారందరు కూడగట్టుకొని పురహరుని కడ కేగిరి, వారి మొరను మహా 
దేవుడోపికతో వినెను, కోపము వచ్చినది. వెంటనే | తిశూలమును 

(పయోగించెను, అది ,దత్యావిష్టభావము నణచెను. మహామునులు 

శివుని కీర్తించిరి. అవ్వడు మర్త్యులు భయవడి వేదయజ్ఞముల వట్ల 

ననుర_ని పెంచుకొనిరి, 

3.1.1.8.1.1.3.2. |వజాసంరక్షణ వరము : 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము అనుశాసనిక పర్వము 

చతుర్థాశ్వాసము (85 4880లో కలదు. వర|పదాత శివుడు కాగా 

వరాను [గహమును పొందినవాడు | బహ్మ, 

ఒకప్పుడు కూర భూతములు జనులను మారణహోమము 

చేయసాగెను, జ్య్యల యునికి మనికి యసాధ్యమయ్యసు, _ైహ్మ 

శివుని దగ్గరికి వెళ్ళెను. ఇందులకు (పతీకారము చేయుమని (పార్థిం 

చెను, అంత శివుడు నిశ్చింతంబుగా నొక్కెడ నుండి లోకరక్షణము 

._ చేయదలచె, అతని దృష్టిలో శృశానము శుచిస్థానము. కనుక నందే 

నివాసము చేయుచు (పజల్నన్చ పాలింపగడగెను 
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ర1 148102 ముఖ్యదేవత ల వరములు : 

(పథాన దేవతలు నుఖ్యాది దేవతలను, మానవులను రక్షిం 

తురు. ముఖ్యదేవతలు తమకంటె తక్కువ దేవతలను, మానవులను 

రక్టింతురు, సూర్యదేవుడు కుంతి, [దౌవదుఅమి ; బృహస్పతి శ్రి 

దేవిని రక్షించుట యిందలి విషయములు, 

8. 1.1.8.1.2.1. _._ర్యుని వరములు : 
ఇనా 

3.1,1.8.1.2.1.1. కుంతి కన్యాత్వ రక్షణ : 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదివర్వము” 

పంచమాశ్వాసములోను (17.27) “ఎజ్జన” భారతభాగము “అరణ్య 

పర్వము” సప్తమాశ్వాసములోను (08-959) తిక్కన భారత భాగము 

“ఆ | శనువాసొ పర్వము ద్వితీయాశ్వాసములోను (ల8.10%) నించు 

మించు సమానముగా నున్నది. వరమఃను పొందినది కుంతి, వర 

(పదాత సూర్యభగవానుడు, 

కుంతి భోజు నింట కుంతి దుర్వాసమహర్షికి నతిధి మర్యాదలను 

చేసెను, అంధు కతడు సంతసించి యామెకు పు_తలాభ మం [తము 

నుపదేశించెను. తరువాత నామె కన్యాత్వ చాప ల్యముతో నాలోచించ 

కుండ నా మం |తశ క్రిని తెలిసికొనదలణెను, అట్లు పుట్టినవాడు 

కర్ణుడు. 

జకనాటీ యుదయమున నామె సూర్యునీ చూచి. మం|తో 

చారణ చేసెను. సూర్యుడు (వత్యక్షమయను. అతనిని చూడగా 

కుంతికి అజ్ఞాభయములు కలిగెను, తన తెలివిలేని తనమునుమన్నించి 
వెడలిపొమ్మనెను. అప్పుడు సూర్యుడు 
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నన్నయ భారత భాగములో 

వ॥ “నీకు సదోకగర్భము బుతు డుద్భ విల్లు నీ కన్యాత్వం 

బును దూషీతంబు గాదని వరం బిజ్చెను, (ఆది -పం,ఆ 

ణ్ 

ఎజ్జన భారత భాగములో 

ఆ, వె,॥ “మతమాగమమున మదిరాక్షి నీధు క 

నా్యవతంబు చెడదు; నందనుండు 

నధికతేజు డుదయమగు నిన్ను లోకనిం 

దయును బొందకుండు దథ్యమబల” (ఆరణ్య 
స. ఆ-888) 

తిక్కన భారతభాగములో 

తే.గీ. “నీకు గన్యాత్వ వికలిత గాక యుండ 

వరము నిచ్చితి ననుచు దివమున కలిగె” 
(ఆ_మ-ద్వి-ఆ, 108) 

ల. 1.18.1.2,1.2. |దౌపది వరాభవ రక్షణ: 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము విరాటపర్వము ద్వితీ 
యాశ్యానము  (608-180లో కలదు, మాన రక్షణకు (పార్ధించిన 

వనిత | దొవది. అను[గహించినవాడు సూర్యభగవానుడు, 

విరాటనగరమున ,[దౌపది మారుపేరు మాలిని, ఆమె సైరం|ధి 

గా నుండెను. ఒకనాడు సుదేష్ట కిచకు నింట నుండి మదిరారసమును 

తెమ్మని యానతిచ్చెను. మాలిని యయిష్టతో బయలుడేరెను, హరిని 
స్మరించుచు కదలెను. సూర్యుని చూచి యెట్టి కీడు కలుగకుండా కాపాడు 

మని చేతులెక్సి నమస్కరించెను, అప్పుడు సూర్యుడు (ద్రౌపదీ రక్షణకు 
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నొక రాక్షసుని పంపెను, అత డదృశ్యాకారుడై [దౌపదిని వెంబడిం 

చెను, కీచకు నింటిలో [దౌపది భంగవడినది, అప్పు డదృశ్యములో 
నున్న రాక్షసుని బలము (దౌపదిలో [వ వేశించినది, _దౌవది కీచకుని 

తోసివేసి మందిరమును దాటినదివి. రాటుని కొలువువై పు వరువు లెత్రి 
నది, కీచకుడు వెంటబడెను, అందరు చూడగా నామెను పట్టుకొని 
కాలితో తన్నెను, అప్పుడు 

వ॥ “పాంచాలి రక్షకుండై న, రాక్షసుం డతనిడొల్ల వేసెను,” (129) 
ఇతరు లెవ్వరు తన్ను చూడలేనంత తొందరగా [ద్రౌపది కదలి చనెను. 
d,.l.l.d. ler బృహస్పతి వరము క 

శచీదేవి. రక్షణ : 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “*ఉదో్యోగవర్వము” 
[(పథమాశ్వాసములో (148.205) గలదు. వరమును కోరి పొందిననది 
ఇందుని భార్య శచీదేవి, వరపదాత బృహస్పతి. 

వృ తాసురుని చంపుటవే ఇం దునికి (బహ్మ హత్యాపాపము 
వచ్చెను, అద్దాన నతడు “ఇం [దొ పదవిని వదలి యెవరికి తెలియ 

కుండ దాగెను, పిమ్మట దేవతల [పార్థన ప్తె నహుషుడు ఇం [ద 

వదవిని చేపట్టెను, తరువాత నతడు మన్మథాధీనుడయ్యెను, ఒకనాడు 
“ఖం దుని” భార్యయగు శచీదేవిని చూచి మన్మథావేశవరుడయ్యెను, 
ఇం|ద పదవిలో నున్న తనను చూచుటకునెందుకు రాలేదని యామెకు 
కబురం పెను, కాని యామె భయము నొంది వెంటనే 

జ్యుని సదనమునకు శరణం 

బనుచుం జనెను” (151) 
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బృహస్పతి యామెకు శరణ మిచ్చెను. గౌరవించెను. తన 
_పయత్న మువలన ఇం దుడు వచ్చునని యూజడించెను. నహుషు 
డా విషయమును తెలిసికొనెను, బృహస్పతి చేసిన వని న్యాయమెనది 
కాదని మునుల, దేవతలళో చెప్పెను. ఇం|ద సదవిలో నున్నవార్యు 
పరస్త్రీని పొందుట మంచిదికాదని వారు తెలిపిరి, అలై న “ఇం దుడు” 
అహల్యను కోరినవ్వుడతని కెందుకు బుద్ధిమాటలను చెవ్బలేదగి నహు 
షుడు వారిని గద్దించెన. వారు భయవడి శచీదేవిని పిలిచికొని వచ్చు 
టకు బృహస్పతి దగ్గరకు వెళ్ళిరి. విషయమును చెప్పిరి. శరణ 
మిచ్చి స వారికి శకి యుండి రక్షింపనిచో నూర్థ్వలోకము లుండవని 

' (బహ్మ చెప్పిన వాక్యమును బృహసృతి వారికి తెలిపెను, మంచి 
మాటలతో నహుషుని దగ్గర కొంత గడువును తీసికొని రమ్మనియు నా 
గడువులోవల ఇం [దునికి నభ్యుదయము కలుగు పద్దతి నాలోచింతు 
మని శచీదేవికి చెప్పెను, ఆమె యట్లు చేసెను. దేవతలు విష్ణుమూర్తి 
సలహాపై హయమేథమును ఇం దుని పేరుతో చేసి విస్థువుకు (ప్రియ 
మొనర్చిరి, ఇం |దునికి [(బహ్మహత్ర్యాపొపమును పోగొట్టిరి, శచీదేవి 
ఉఊవ|కతి నారాధించెను. అమె శచీదేవికి ఇం|దుని చూపించెను 
ఇం|దుని సలహామేరకు శచీదేవి నహుషుని మునివాహనుడై తన 
దగ్గరకు రమ్మనెను. అతడట్లు వచ్చుచుండెను. శబీదేవి మరల 
బృహసృతిని 

వ॥ “శరణాగత నైన నన్ను రక్షింపు మనీ” (182) వేడెను, 
బృహసృతి యా మెతో - 

కం! “ఆ నహుషువలన నాపద 

రానీ నతనికి నాతురత గావింపం 
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బూని యొనర్చెద మేలిమి 

దానను ముని వాహనత గత్యస్టై ర్యు ఉగుసి” (108) 

కం॥ “వెరవున నీ పతి యునికియు _ 

నరసెద నని యూజడించెను” (194 

వెంటనే ఇం|దుని వెదకుమని అగ్ని దేవుని పంపెను. వేలిమిని 

చేసెను, దాని [పభావమేమో నహుషుని మోది విసిగిన మునులతని 

దగ్గర గోష్టి వినోదమును చేయుచుండిరి. ఆ సనుయమున గోసం 

[పోక్షజమునందు చెప్పబడిన (బాహ్మణములై న మం|తములు తనకు 

(పమాణములు కా వని నహుషుడు చెప్పెను, మరియు నా విషయ 

మును తప్పులు పట్టిన “అగస్త్యమహర్షి” పై కోపించి యతని తలను 

తన్నెను, అందుకు నా మహర్షి కోపించి “ఇంద” పదవి (భష్టుడవై్వై 

బహువత్సరములు భూలోకమున పాము రూపమున నుండు” మని 

నహుషుని శపించెను. నహుషుడు శాప (వభావమును వెంటనే పొం 

దెను, పై విధముగ బృహస్పతి శచీదేవిని రక్షించెను. 

3.1.1.9.1.9. మహర్షి వరము : 

మహరులును మానవులకు కలుగు (పత్యేక కషములను తొల 
చె ప్పి 

గింతురు, అందులో నా మహర్షుల సంబంధ మున్నపుడు వారివలన 

కలుగు కష్టములను చరితార్థమగునటుల తొలగింతురు, 

పరాశరమహర్షి వరము : 

ఠః వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వముత 

తృతీయాశ్వాసములో (88 _ 44 గలదు. వరమును కోరిన వని” 
మత్స్యగంధి, వర ప్రదాత పరాశరమహర్షి, 
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పరాశర మహార్షికి మత్స్యగంధి పైమనసు కలిగెను. ఆతని కో 
కసు నామెతో తెలిపెను, మునిమాటనుసమ్మకించనిచో నతడు కోపించి 
శపించునేమో యనిభయపడినది, ఉభయ తారకముగా తనయాందో 
శనను, 

తరలము॥ తనువు మీవ్వాల వలు జాలరిదాన నట్లును గాక యీ 

ననఘ కన్యక గన్యకా [వత మంతరించిన నెట్లు మ 

జ్ఞసకు నింటికి బోవ నేర్తు [బసాద బుద్ది యొనర్వ్పు స 

న్మునిగణోత మ నాకు దోష విముకి యెటగు నట్లుగన్ (40) అదె వాలి రా na) 

అని వ్యక మువేసినది. 

అవ్వు డా ముని సంతోషంచి “కన్యాత్య్వంబు దూషితంబుగా 
కుండునట్న” (4[) శరీరసొగంధ్యంబు యోజనంబులంగోలె జనులకు 

నేర్చుడునట్లును, నామె కోరకనే 'రునేక దివ్యాభరణ భూషితమగు 
నట్లును సంగమమున కను కూలముగ నా [పదేశమంతయు చీకటిమ 

యమగునట్లుచే సెను, 

81.13.14 మహీపతి రక్షక వరము; 

చిన్న పాలకులు తాముచేయబోవు కార్యమునకు సహాయమును 

చేయుమని సంబంధమున్న గొప్పపాలకులను, వారికి సంటంధించిన 

వారిని కోరుట నహజము,ఏదోకారణమును చెప్పి వారు తిరస్కరింతురు* 
సంబంధము లేని యితరుల సహాయమును పొందుచున్న ప్పుడు తమ 

కవమానము కలిగినదని పూర్వము తిరస్కరించిన వారు బాధింతురు. 
అట్టిదే యీ రక్షక వరము. ఇందునిబారి నుండి మరుత్తుడను రాజును 
బ9హస్పతి తము్ముడెన సంవర్తుడు రక్షించెను, 
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సంవర్పుని వరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్వ మేధ” పర్వము 
_పధమాశ్వాసములో (14.88) గలదు, వరమును కోరిపొందిన వాడు 

మరుత్తుడను రాజు.వర|వదాత సంవర్తునుడు. 

మరుత్తుడనురాజు యజ్ఞమునుచేయదలబెను, దేవతల గురువైన 
బిహస్పతిని ' ఉపదష్ట” గా రమ్మని (పార్థించెను, కాని బృహస్పతి 

తిరసస్టరించెను: పిమ్మట సొరద మహార్షిసలహా వై మరుత్తుడు బహ 
స్పతితమ్ము డై న సంవర్పునుని _పార్థీంచెను, అతడంగీకరించెను. ఈ 

విషయమును బృ హస్పతితెలిసికొనెను.చాల కుంగిపోయి కృశించెను, ఆ 

విషయమును ఇం |దుడుతెలిసికొని,బ)హసన్పతిని“్కప దష్టగా నుంచు 

కొనుమని*అగ్ని ” దేవునిద్వారా రెండు పర్యాయములు మరుత్తునికి తెలి 

యబర చెను. కానిమరుత్తుడు వినలేదు,తరువాత “ఇం |దుడు” గంథర్వ 

రాజగుధృ త రాషని పం పెను. అయిననుమరుత్తుడువిన లేదు, వెంటనే 

ఇందుినిప జా యుధమువచ్చు జాడ (శబ్దము) వినబడెను. అప్పుడు 

మరుత్తుడు సంవర్తునుని 

కం! “కులిశము వచ్చుచు నున్నది 

యలు కొందెడు నా మనంబు ననఘచరిత స 

భ్యులు సం|తానము నొందిరి. 

తలకొని రక్షింపవలయుదయ మమ్మెల్లన్”(శ్రికిఅని వేడెను, 

సంవర్తును డందుకు సమ్మతీంచెను.సంస్తంభ విద్యజే వ్యజాయుధము 

నణచుదునని తెలిపెను, అయినను వ్యజాయుధము సమీపించెను 

అప్పడు మరల మరుత్తుడు 
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అ.వె॥ భీదుర మెవ్విధమున థీతి దొటంగుదు” (85) ల 

నని _వార్థించెను. 

సంవర్తునుడు మెల్లగ నవ్వుచు 

ఆ.వె||, “దాని సరకు గొనక తగు వర మడుగు నా 

తపముపేర్మి నిత్తు ధరణినాథ (85) అని పలికేను. 

మరుత్తుడు తనయజ్ఞపు హవ్యభాగములను తీసికొనుటకు ఇం దాది 

దేవతల నాహ్మానించుమని వరమును కోరెను. వెంటనే సంవర్తునుడు 

ఇం| దాది దేవతల నావ్యానింతునని పలికి 

వ॥ “*దివ్వుల నవ్వ (జంబు పొరించెను” (8). 

ధృతరాష్టుని వంపివేసెను. దేవేం[ద్రుని దేవతలను పిలిచెను, 

ఏె1,1.3.15 పుర రక్షక పరములు = 

అథ మహాభారతములో పుర రక్షకవరములు రెండు 1, మాహిష్మతీ 
పుర రక్షణ ఓ గిరి [వజపుర రక్షణ 

శ్ర.1.1.8.1.5.1, మాహిష్మతీ పురరక్షణ ;. 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము సభాపర్వము 

(వథమాళ్వాసములో (254.258) కలదుః వరమును కోరినవాడు నిష 
ధుడు. వర[వభాత అగ్ని దేవుడు. 

నిషధుడు నీలవంశజుడు, మాహిష్మతీ పురుపొలకుడు. జకపవర్యా 
యము “అగ్ని దేవుడు” [బాహ్మణ వేషధారియై పేదాధ్యనయనమును 
చేయుచుండెను, |పమాదవశంబున పారదారికుడయ్యెను రాజ నియోగు 
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లీ విషయమును తెలిసికొనిరి. ఆ |వాహ్మాణుని రాజునెదట నిలిపిర్మి 

రాజు దండింపబోయెను, అగ్నినిజరూపంబు చూవ నిషధుడుభయపడి 

శరణువేడెను. అగ్ని వరమిత్తు వేడుమని కోరెను... 

తే. గ॥ “ఇప్ఫరంబు జయింవగ సెవ్వరేని 

వత్తు రుద్దతు లయి శతువరులు వారు 

దర్ప మేది నీచేత నిరగ్గులె వి 
యయ మా 

హీను అలవునట్లుగా వర మిమ్ము నాకు (257) 

అని కోరెను. అగ్ని సమ్మతించెనుం 

9.1.1.8.145.2. గిరి[వజపుర రక్షణ 

చః వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము సభాపర్వ యు 

[పధమాశ్వాసములో (172.178) గలదు. వరముసు కోరిపొందిన ది 

ఒకౌశీనరి” యను శూ[దాంగన, వర |పదాత గౌతముడు. 

శ్రీకృష్ణుడు జరాసంధుని చంపించదలచెను. . భీమార్జునులతో 

కలిసి [బాహ్మణవేషములోనడచి జరాసంధుని పుర మైనగిరి |వజపురము 

చుట్టునునున్న కొండ పైకి చేరెను.అప్పుడు థ్రీకృష్ణుడుఖీమార్జునులకు నా 

పురముయొక్క గొప్పదనమును తెలుపుచు 

వ॥ “ఇందు దొల్లి గౌతముం డౌశీనరి యను శూ ద యందు 

గాక్షీవాదులను సృజియించె నట్టి గౌత మాను గహంబు 

నను నీ దుర్గబలంబుననుం జేసి యిమ్మాగధుల నెవ్వ 

రును జయింవ నోవరు” (176 

అనీ తెలి పెను. 
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.1.1.9.2. అజేయవరములు 

జయా పజయములు దైవాధీనములు మరణమునకు భయపడిన 

వాడును, నితరులకంటె నధికుడనినిరూపిం చుకొనుటకు తాప [తయపడు 

వాడును, తాను “అజేయుడుగా” నుండ | పయత్నించును. 

ఇవి “అజేయవరములు. ఇట్టివిరెండు 1) ఊమేశ్వరవరము 2) తాతల 

వరము 

3.1.1.8.2.1. ఉమేశ్వరుని వరము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారత భాగము సభావర్వము 

(పధమాశ్వా సములో (160-180) గలదు. వదమునుకోరి పొందినవాడు 

జరాసంధుడు. వర |పదాత ఉ మేశ్వరుథుం 

ధర్మరాజు రాజ సూయ యాగమునువేయవలెనని శ్రీకృష్ణుని 

యనుమతి నడిగెను. అప్పుడు థ్రీకృష్ణు డనుమతి నీచ్చి జరాసంధుని 

చంపి నప్పుడే రాజసూయ యాగమునిర్విఘ్న ముగ జరుగును.లేని'చో 

జరుగదని చెప్పెను, దానికి కారణమును చెప్పుచు 

ఉ|| అమ్మగధథేశు ను|గబలు నాయుధ యుద్ధమునన్ జయింపగా 

నిమ్మహి నోవ రెవ్వరు నుమేశ్వరు డట్టి వరమ్ము వానికిస్ 

నెమ్మిన యిచ్చెన్” (162) అనీ తెలి పెను, 

కావున నంతటి వర్యవభావము గలవాని నాయుధములతోజయించుట 

కష్టము, భీమునికిగల గొప్పభుజ బలవరా[కమముజే నతడు జరా 
నంధుని జయించ గలడని తెలిపెను. 

d.l.1l.8.2e2 తాతల పరము 
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ఈ వృతాంతము “ఎల్లని” భారత భాగము “అరణ్య” పర్వము 
అం య | 

చతుర్థాశ్వాసము లో (380,401) గలద. వరమును కోరిపొందిస వాడు 

“దుంధుడు” అను రాక్షసుడు. నర పదాత లతనీ పితామహులు 

పాండువు అరణ్యవాసములో నుండిరి, వారిని చూచుటకు 

మార్మేంచేయ మహామునివెశ్ళెను. వారతనిని గౌర వించిరి,అతడు ధర్మ 

రాజుకు గలిగిన సందేహములను నివృత్తి చేయు చుండెను. ఆ పరంవర 

లో కువలయావ్వనికి దుంధు మారు డను పేరిట్లువచ్చె సని ధర్మరా జడి 

గెను, దానికి సమాధానముగ ముని యిట్లు వివరించెను. 

ఉదంకముని పాంచజన్యధరు నుద్దేశించి తపస్సును చేసెను. 

విష్ణుమూర్తి _పత్యక్షమయ్యను. కోరిన వరముల నిచ్చెను. (తిలోక 

హితార్ద మొక కార్యమును చేయుమని మునికి తెలిపెను. మ ధృుకైెటభు 

లను నసురుల తనయుడు దుంధుడు. అతడు జగములకును పదవ 

మును చేయును, వానిని వధించుటకై ఇక్ష్వాకు వంశజుడై న కువల 

యాశ్వరాజును ఉదంకముని కలియపలెను, అ రాజును విష్ణుమూర్తి 
_వేసాదలబ్ధమైన యోగబలము వలనను “ఉదంకి” ముని నియోగ 

బలము వలనను దుంధుని కువలయాశ్వరాజు చంపునని చెప్పెను. 

కొంత కాలము తర్వాత దుంధుడు 

వ॥ “మహాబల పరా|క్రమ సంపన్ను డై నిజ తపోబలబునం బితా 

మహు వలన వరంబువడసి దేవదాననగంధర్వాదులకు నజ 

య్యుండై చరియించు చుండెను, సము[ద వాలుకా పులిన 

తలంబునందు మహా వివరంబు గావించుకొని సుఖంబున 

నిదించు చుండెను ........ వాని వదన నిశ్వానపవనంబు 

సధూమ దహన జా్యలాఖీలంబయి సంవత్సరంబున కొక్క 
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మాణు వెలువడిభూ నభోంతరం బెల్లను నిరంతసి;తారజః పట 

లంబుదూటుకొసంజియు దదీయ వేగంబున దత్సమీవభూమీ 

శైల కొననంబు లేడుదిపంబుల దాక గంపించు చుండెను 

(కిరీట) ఉదంకముని కువలయావ్వని | పేరేపించెను, అతదు 

వాచిని చంపెను 

లి 1.1.9.9. ఆయుధ వరములు ;_ 

ఆయుధమనగా ౩ కడ ణాది యుద్ధసాధన మని యర్థము. ఖడ్గాదులు 

సామాన్యములు, కానిమహి మోపిత ములును. దైవ దత్తములునై నయా 

యుధములు యసాధారణ యాయుధ ములు. ఇట్టి “అయు ధో వరములు 

“దు” _పథానముచేపిన వారి దృష్టతో [పధానముగా నివి రెండు? 

రకములు, 1, తపోదేవత వరములు 2, ఇతర దేవతల వరములు, 

ల. 1,1.8.8.1 తపోదేవత వరములు =. 

ఇచ్చట నిర్లిషమెన దేవత నామము కనబడదు. తపోబలమే ౧ఉలరుదు 

యిందుకు సాధకము. అను [గహించిసది తపోదేవత, ఖట్టీవి రెండు 

శ్రి నుదర్శనచ క [పదానము చి సేనాకాంచన (పాప్పి 

ఏ1.1లల 1.1 సుదర్శన చ|క|పదానము ;_ 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము సొప్రిక పర్వము ద్వితీ 
యాశ్వా సములో (47.50) గలదు. సుదర్శన చ|కమును పొందిన 

వాడు శ్రీకృష్ణుడు, వర్యపదాత తపోదేవత, 

సుదర్శన చక్రమును తనకిచ్చి |పశిగ తన |బహ్మశిరోనా మ 
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కాస్త్రమును తీసికొను మని “ఆశ్వత్థాను” శ్రీకృష్ణుని నడిగెను. బదులు 
లేకుండగనే సుదర్శన చక్రమును తీసికొనుమని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను. 

అశ్వత్థామ దానిని రెండుచేతులతో నెత్తలేకపోయెను. అపుడు శ్రీక్య 

న “అన తామ”తో పుడు అశ్వ ళ్థా 

శ్రే॥గి॥ “అధిక నిష్టమై (బహ్మచర్య (వతంబు 

తోడ రుక్మిణీయుతముగా దుహిన శైల 
తటము నందు బం | డెండు వత్సరము లుగ 

తప మొనర్చి యిమ్మహిత సాధనము వడసి” (19 

వ॥ దివిజ దానవ గంధర్వాది సమస్త భూతంబులు నాతోడి 

మయొతు రాకుండెడు నటి దోర్విర్యంబున వెలసి వరిలు 
ఆలి చు ది వావి గ 

నట్టిది దిని మహ త్వ్వంబు” (50) నని చెప్పెను, 

9, 1.1.9.3.1.2 పసేనాకాంచన (పాప్పి :- 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్వమేథ” పర్వము 

(పథమాశ్వాసములో (18-26) గలదు. పనా కాంచనములను పొందిన. 

వాడు కరంధముడు. వరపదాత తపోదేవత, 

ఖనీనేతు డను రాజ కుమారుడు కరంధముడు. అతడు దాన 

తత్పరుడు. ఆకారణమున నతడు నిరుపేద యయ్యెను. సెన్యము 

బలహీన మైనది. శత్రువు లారహస్యమును పసిగట్టిరి, అతని రాజ్యము 

మీదికి దండె స్తిర. కరంధము డోడిపోయెను. అడవిపా లై యచటత పము 

గావించెను. తపస్సుచే మహాశ క్రివంతుడయ్యెను అపుడు. 

కం॥ భట తురగ సామజ రథో 

ద్భట సేనా సముదాయములు బహూళ రుచి సము 
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త్కట కాంచన్ల రాశులు న 
చ్చట బొడమెం జూడ నక్కజం బగు భంగిన్” (9) 

ఆపె సైన్య ధన బలములతో కరంధముడు విరోధులను జయించి 
పునఃవలట్టాభి భిషి కుడయ్యెను. భ్ 

3.1.1.9.8.2. ఇతర దేవతల వరములు | 

తపోదేవత కాక మిగిలినవారు యితర దేవతలు, శివుడు, అగ్ని, 
వరుణ దేవత లిచ్చిన వరము లిందు చేరును. 

ల.1.1.9.8.2.1]1, శివుని “దండ” _పదానము : 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతిపర్వము తృతీ 
యాశ్వాసములో (116-120) గలదు. వరముమ కోరి పొందినవాడు 

_బహ్మ. వర [నదాత్త శివుడు, 

పూర్వ మొకప్పుడు (బహ్మయొక యధర్వమును చేయదల 
చెను, ఆత్మసద్భవీడై న బుత్విజునికొజకు వెదకైను, కాని యతడెక్క 
డను కనబడలేదు, అప్పుడు [బహ్మ యే గర్భమును ధరించెను. 
వేయి సంవత్సరముల పిదప తుమ్మగా నపుడు పుతుడ్లు వెలువడెను, 

క్షుతము (కుమ్ముటృ వలన పుట్టుటచే నతడు క్షుతుడను పేరుతో పిలువ 

బడెను, (బహ్మ యా క్షుతుని బుత్వ జునిగ నుంచి (కతువును చేయు 

చుండెను, పూర్వము జగత్సాలనకొణకు విష్ణువే దండ మై యుండెను, 
ఆ దండము తన కీష్టము వచ్చు నట్లు నడచునద్జిది. అది (బ్రహ్మ 
(కతువు సమయమున నంతర్హితమేయ్యెను. కార్యకార్హ్యా ( తం (తభేదము 

"కలిగెను, దానివలన భూమి కలతను చెందెను. అమర్యాదకరముగ 
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దండము నరించెను. అప్పుడు బహ్మ విష్ణువుకడకు వెళ్ళి, ప్రార్థించి 

యతనిని రు |దుని దగ్గరకు పిలిచికొని వళ్ళి 

కం! ee ee “నీ సంఖుం డీతడు వ 

చ్చిన కార్యము గృపతోడను 

విను మనీ దండంబు తెజంగు వినిపించె దగన్” (117) 

దండాభావమువలన జగములు కలతను చెందిన విషయమును వినిన 

మహిదేవుడు 

వ॥ “నిజ పభావంబు దండంబుగా గల్పించి దండనీతి 

కాగశ్రయుండై పరగుచుండెను. (118) 

అప్పుడి భవుడు విద్యలను 18 భాగములుగా విభజించెను* 

మరియు 

వ॥ “దండంబును దండనీకి |వపంచంబు లయిన యవ్వి 

ద్యలను విష్ణు వశగతంబులు సేసెను.” (120 

§్ర,1.1.8.8.2.2. అగ్ని దేవుని ధనుర్మాణ పదానము : 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వ మష్ట 

మాశ్వాసములో (298 - 240, 250 - 288) గలదు, ధనుర్బాణములను 

కోరినవాడు “అర్జునుడు.” వాటీని [పసాదింసినవాడు “అగ్ని దేవుడు.” 

పాండవులు “ఇం|ద|పస్థము”ను రాజధానిగా రాజ్యము నేల 

సాగిరి, ఒక వేసవినాట శథ్రీకృష్ణార్థునులు ఖాండవ వనసమీపమున 

కరిగిరి, అచ్చట “అగ్ని దేవుడు” తటస్థపడెను, వా తనిని గౌరవించిరి, 

ఖాండవవనమును కాల్చుటకు “అగ్ని” వారి సహాయము నడిగెను. 

'అందుకు “అర్జునుడు,” “ఇం దుని” శిలావర్షమును తట్టుకొన గలిగిన 



151 

బలమున్నను తనకు ధనువులేదని యసహాయతను |వకటించెను. 
రథము లేకపోవుట, శ్రీకృష్ణుడు నిరాయుధుడై యుండోటను 
స్పష్టము చేసెను, అగ్నిదేవుడు వెంటనే వరుజదేవుని స్మరించెను. 

అతడు |వత్యక్షము కాగా 

వ॥ “తల్లి నీకు సోముం డిచ్చిన (బహ్మనిర్మిత కార్ముకంబు 

నక్షయ తూణీరయుగళంబును గంధర్వజ హయంబులం 

బూనిన రధంబు నియ్యతిరథుం డయిన యర్జునున 

కిమ్ము నుటిచ్య కంబును గదయును వాసుదేవునకిమ్మని 

తంచెను.” (2కి 

వరుణు డట్లను[గహించగా కృషార్లునులు సహాయ వడిరి, 
aa) య జ 

ల.1,1.9.9.2,8. వరుణదేవుని గదా |(పదానము : 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము (దోణవర్వము తృతీ 

యాశ్వాసములో (88-91) గలదు. గదాయుధమును పొందినవాడు 
(శుతాయుధుడు. దానిని [పసాదించినవాడు వరుణదేవుడు, 

వరుణదేవుని కుమారుడు (ఉతాయుధుడు, అతడు వీరుడు, 

కుమారుని పతాఫములకు తండి సంతసించి యొక గదను వసా 

దించెను; ఆ గద నిచ్చు వేళ 

వ॥ “దీని ధరించినవాడు రిపుల కజయు్య్యుండగుం బోటె 

క్కించు కొనని వాని మీద (బయోగించిన వానిన మరలి 

వధియించు నని చెప్పెను” (86) 

కాని శుతాయుధు డనాలోచితముగా థ్రీకృష్ణుని మీదికి దండె 
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శ్రెను, అప్పుడు కృషుడు యుద్ధమునకు సిద్ధముగా లేడు, అద్దాన గద 

వెనుదిరిగి వచ్చి (వకాయుధుని తాశెను, అతడు మరణించెను. 

4.1.1.8.4. అస్త్ర వరములు ; 

లోహాది నిర్మితము శస్ర్రనుని, సమం|తక (పయోగాత్మకము 

“అస్ర్రిమని వ్యవహారము, ఇవి విశిష్టములని, దివ్యాస్ర శస్త్రములని 

రెండువిధములు 

d.1.1,8.41, విశిషాస్త్ర వరములు : 

దేవతాధీన మై క్వాచిత్మముగా నియమనిష్టలతో (పయోగా 

ర్హము విశిష్టాస్ర్రము. ఇట్టివి “ఆంధ మహాభారతము”లో నాలుగు 

కలవు, ఇవి 1) (బహ్మాత్ర్రపాసప్తి, రీ నారాయణాత్ర్ర ప్రాప్త శ్రి 
పొశుపతాస్త్ర వరము, 4. సమ్మోహనాస్త వరము. 

వేం ld4l.l. [బహ్మా ప్రే ప్రాప్తి 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్జన” థారతభాగమ్లు “అరణ్యపర్వ ము” 

షష్టాశ్వా నములో (౭7. 283) గలదు. వరము ను కోరి పొందినవాడు 

విఖీషణుడు, వర ప్రదాత (బహ్మ, 

రావణ కుంభ కర్ణ విభీషణులు సోదరులు, వారు వై _ణుని తపో 

బలమును, నద్దాన పొందిన వై భవమును విని తామును తపమును 

చేయసాగిరి. ఖర, శూర్పణఖలు సేవలను చేయసాగిరి. విఖీషణుడు పరా 

హార వృత్తితో జపాధ్యయనాస తో తపముమ చేసెను, అంత బహ్మ 

(పత్యక్షమయె్యను. అవ్వుఢు విభీషణుడు 

కం! “పర మాపద యైనపుడును 

దురితంబులు నా మనంబు దొడరిమియును భా 
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సుర మగు |బహ్మా సప్రంబును 

గరుణింవవె యని” (282) కోరెను 

|బహ్మ యా వరము నిచ్చి యతని ధర్మబుద్దిని మెచ్చుకొని, కోరకనే 

యతనికి “అమరత్వము” నిచ్చెను. 

3.1.1.8.41.2 నారాయణాస్త్ర (పాప్తి: 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారత భాగము [దోణవపర్వముపంచ 

మాశ్వాసములో (881) గలదు. వరమును కోరిపొందిన వాడు |దోణా 

చార్యుడు, వర (పదాత నారాయణ మూర్తి 

[దోణాచార్యుడు నారాయణ మూర్తి నారాధించెను. అతడు 

(పత్యక్షమైయేమి వరము కావలయునో కోరుకొనుమనెను, -అవ్పుడు 

[దోడాచార్యు డన్నింటి కంటె మిన్న యగు నారాయణా స్ర్రమును కోరు 

కొనెను. 

నారాయణు డా యప్రమును _వసాదించి పునః _పయోగంబున 

కర్హంబు గాదనియు, నట్లు పయోగించిన వారినే వధియించునని యు 

నానతిచ్చెను. |దోణు డా “అస్త్రమును” కుమారునకు (వసాదించెను. 

తరువాత కురు తసమరమున మరణించెను, ఈ మరణమునకు పాండ 

వుల వంచకత్వమే కారణమని “అశ్వత్థామ” దృఢథముగ నమ్మి నారొ 

యశణాస్రమును (పయోగించెను, కానిదాని పలన బాధ కలుగకుండు 

నట్లు దానికి (పతి విధానమైన సామజ హయరథముల నుండి దిగి 

నిరాయుధులైన వారిని నా యస్రమేమియు చేయదను నుపాయ 

మును శ్రీకృష్ణుడు పొండవ సైన్యమునకు నప్పుడే తెలి పెను. వారంద 
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రును నట్లుచే సిరి. అప్పు డా _ యస్ర్రము శాంతించెను. దానిని మరలి 

పయోగించుమని “దుర్యోధనుడు “అశ్వ తామ” నడిగెను. అప్పుడు 

“అశ్వత్థామ” 

శ on 
స్. 

ల్, 

వ॥ “అది పునః (పయోగంబున కర్షంబు గౌ. దట్లయినం 

(బయోగింబన వారిన వధియించు నిట్ల గుట గురునకు 

వరదాన కాలంబునం గేశవుం డొనతిచ్చె” (89) ననీ 

......తెలి పెను. స 

క 

3.1.1.8.41.8 పొపపతాస్త్రపాప్తి ఏ. 

| ఈ వృత్తాంతము నన్న యభారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

ప్రథమాశ్వాసములో (800-381) | గలదు. నరమును కోరిపొందిన వాడు 

“అర్జునుడు”. వర్గ |రదాత శివుడు. 

పాండవుల యరణ్యవాస సమయములో ' “అర్జునుడు” పాశుపతా 

.స్రము కొఅకు శివునుద్దేశించి తపమును చేసెను. శివుడు కరాత వేషమున 

కీడిని వరీక్షించెను. చివరకు న్వన్వరూవమును చూ పెను, అర్జునుని 

పూర్వవృక్రాంతమును. పూన గుచ్చి నట్లు 'విశదము చేసేను. పెగాతాను 

"మాయము చీసినగాండీవమును “అక్షయ” తూణీరములను నను 

“గహించెను. పిదప నభీష్టమైన వరము నిత్తునని తెలిపెను. అంత 

“అర్జనుడు” _ర్యాదరూవకమైన దివ్యాస్రమగు 'పావవతాస్ర్రమును 

మరియు (బహ్మశిరోనామ ' శాస్త్రమును కోరెను, శివుడును కరుణించి 

విపర్దాళ్ళు డై డైన 

షం... వ॥ .“పాద్ధనక మం|తధ్యాన జపహోమ పూర్వకంబుగొ 
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సంధాన మోక్ష సంహార సహితంబుగా బావి పతాస్ర్రం 

బిచ్చి దీనికి నసాద్యం బెద్దోయును లే దల్పుల ;యందు 

[బయుక్కం బైన జగత్సంహారము సేయు” (శిడికి నని 

చెప్పియిచ్చెను, 

ఈ వరపిదానమున నొక విశేషమున్న ది. అర్థించిన వాడు 

అర్జునుడు. అనుగహించిన వాడు శిపుడు. అడిగినంతనే యిచ్చుట 

భక్కవాత్సల్యమున కుదాహరణము, ఈ సందర్భమున శివుడు ఆగ 

హానుగీహంబు” చెప్పుట (శిశి) “అ స్రవిద్యా” (పాముఖ్యమును విశ 

దపజచుటయే. 

శ్రి. 1.1.3.4 1.4 సమ్మోహనాస్త పాపి ;-_ 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉచ్యోగ” వర్యము 

చతుర్ధాశ్వాసములో (388-840) గలదు. వరమును కోరిపొందిన వాడు 

ఖీమ్మడు, వరవిదాతలు “అష్టవసుపులు” (సురభూసురులు. 

థీష్మ వరశురాములు శిష్యాచార్యులు. అంబ విషయమై వారిరు 

వరికి సమరము శశి దినములు సాగెను. భీమ్మడలసిపోయెను. పరత 

రాముని జయింపలేనని నిరాశచెందెను. అంత రాతి యేకాంతముగా 

దర్భశయ్యపై కూర్చొని మనస్సులో “అష్టవసువు”లను తలంచెను, 

వా రతని కోరికను మన్నించి 

శి॥గ॥ రాము జయించు నట్టి 

శరము సుమ్మని మోహనాస్త్రంబు “(888) సచ్చిరి 

ల.1.1.8.4.2 దివ్యాస్త్రశత్త్ర వరములు :. 

ఈ వర్షములో హర్క అర్జునాదు అనుగ్రహించిన “అస్త్ర” వర 
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§,1.1.8.42.1. హరుని దివ్యాస్రదానము :- 

ఈ వృత్తాంతము లిక్కనభారత భాగము కర్ణపర్వము పధమా 

శ్వానములో (285-807) గలదు. వరమును కోరిపొం దిన వాడు పరశు 

రాముడు. వరపిదాతహరుడు 

వరశురాముడు నిష్టాగరిస్టుడు. అతడు శివునుద్దేశించి తపమును 

చేసెను. పరమశివుడు ప్రత్యక్షమయెను. అపుడు పరశరాముడు దివ్యా 

స్రములను కోరెను. శుచియైన వేళ “అస్త్రములు” తమంతట తాము 

దక్కునని శివుడుపలికెను, పరశురాముడు సమ్మతించి శివత |కూషొ 

వరమును కోరెను. ఆపై నియామాను సంధానుడై శివుని నారాధించెను, 

శివుడును సంతుష్టుడై తనకును పరజరామునకు గల ననుబంధమును 

పార్వతి కెరుకవరబెను, అప్పుడే దేవతలు తాము దానవుల వలన నెదు 

ర్కొాను బాధలనువి శదికరించిరి శిపుడు దానవ నిర్మూలనమును కావింపు 

మని పరశురాముని నాదేశించెను అస్త్ర్రవంతుడన్లు కాకున్న చో పోరాడ 

లేన్స పరశురాముడు తనయశ కృతను తెలియజేసెను. శివుడుతనమీద 

తలంపు నిలుపుమని యాదేశించెను. సమరమున పరశురాముడు క్షత 

గాతుడ్రై మరలి వచ్చెను, అంత శివుడు 

కం॥ “కొను మని దివ్యం బగు న 

స్రని కాయము శా ప్రచ యము” (806) నను గ్రహించెను. 

8.1,1.3.4.2.2 అర్జునుని అనలాస్ర్రవదానము :- 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వము” 

సప్తమాళ్వాసములో (88-150 గలదు. వరమును కోరిపొందిన వాడు 

“అంగార పర్ణ” డను పేరుగల గంధర్వుడు, వరపిదాత అర్జునుడు. 
జ 
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ఏక చక9పురము నుండి దౌ9వది' స్వయంవరము నకుకుంతొిపొండో 

వులు వెళ్ళుచుండిరి. వారికి దారిలో నొకనాటి యర్థరాతమున గంగానది 

యొడ్డున “అంగారవర్గు” డడ్డు తగిలెను. అపుడు “అర్జును” డతనితో 

యుద్ధమునకు. దిగి.తన "యా గ్నే యాస్ర్రముతో నతసిరథమును కాల్చి 

వేసి యతనిని. ధర్మజున .కపుగించెను. అతని :భార శపాొర్ధన పై ధర్మ 

రాజతనినివదలెను.. అప్పుడు. అర్జునునితో *“అంగార:' వర్లుడుబుద్గ, సఖ్య 
రే జి ణి థఖ 

మును;,.వేయగోరెను ._సతిగా.. మహాజన .న త్వ్వములును,'' కోమవర్ణము. 

లును, కామగనునములును వైన గంధర్వహయముల _ నైదుగురికిని' 

నూశ్చిసి యిచ్చెదనని పలికెను, అర్జును డా కోరికనువిని 

మనఘ నీవు గొనుము హయము లిమ్ము-: (4). 

వ॥ నీతోడ బద్ధ సఖ్యంబు జేసెద” (ఫక్) నని పలికెను 

ఈ వరములో' రెండంశములున్న వి*మొదటిదిక్షతియధర్మము రెండ 

వది స్నే హధర్మముక్షత్రియ' ధర్మము పకారము సుక్షతియుడే వస్తువు 

నూరకనే యితరుల దగ్గర నుండి గహింపరాదు. స్నేహ ధర్మములో 
“ఆదాన పదానము”లు ముఖ్యము: కనుక నొకరికి చెందినద “మరి 
యొకరికి చెందునని న్యాయము, 

3.1.1.3.5, వరికర |పదాన వరములు ;_ 
పరికర మనగా బాగుగా నువకరించున దని సామాన్యార్థము 

వ్య క్షికిసమూహమునకు " నుపకరించున దేదియైననునది వరికరమే. 
ఆ పరికర సమీకరణకు ననేకకారణములు కావచ్చును. 1, నిత్యావ 
సరార్థము ఓ. ఆ(శితపోషణార్థము, శ. శతు9జయోర్థము 4, పాలనా 

|| 
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రము, ౨. అలంకారార్లము కావచ్చును. థి థి 

వే... నిత్యావసరార్థము వు 

మానవ మనుగడకు నవసర మైన వాటిలో మొదట 

జలము, తరువాత “అగ్ని” యవసరము, ఈ జలాగ్నులు మనగడ కీ 

గాక ద వకార్యార్థము నకును నవరసరము * నిత్యావసరార్థము (పార్థం 

చిన వరములు. రెండుకలవు 1. ఉదకసం _పార్ధనము 2, అరణి 

(పదానము, 

3.1.1.9]. 1 ఉదర (పదానము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్వ మేద” పర్యము 

తృతీయాశ్వాసములో (21-70) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 

ఉదంకుడనుముని, వర ప్రదాత శ్రీకృష్ణుడు 

భీష్ముని యవర [క్రియలకు వచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజాదుల 

కడ సెలవుగై కొని ద్వారకకు బయలుదేరెను, దారిలో “ఉదంక”మున్యా 

[శమమున నిలిచి మునిని దర్శించెను అతనినిమునిగార వించెను, భారత 

యుద్ధ |పస్తావన తరువాత ముని శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూవమును చూపు 

మనికోరెను. చూపిన పిమ్మటనేదై న వరమును కోరుమని శ్రీకృష్ణుడే 

పలికెను. అప్పుడు ముని 

వ॥ “దేవా యిది మరుదేశం బీచ్చట జలంబు దుర్లభంబు 

నాకు జలసన్నిధి యెప్పుడుంగలుగ | బసాదింపుము” 

9 అని కోరెను. 

శ్రీకృష్ణుడతని కోరికను విని 
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కఠ! _ _. = “నన్ను దలపగ 

ననఫఘా దొరకును జలంబు లని పలికి (54) 

వెళ్ళిపోయెను. తరువాత కొంత సమయమునకు మునికి దప్పిక వేసి 

థీకృష్ణుని తలచెను. వెంటనే ధనుర్భాణయుత హస్తుడును, దిగంబరు 
డును, మలిన దేహుడును సె శరీరమునుండి జలము కారుచుండిన 

యొక నూతంగుడు కనిపించెను. ఆతని చుట్టును కుక్కలుండెను, తన 
శరీరమునుండి కారుచుండిన జలముతో దప్పికనుతీర్చుకొనుమని: దిగం 

బరుడుమునికి చెప్పెను. కానిమాని సమ్మతించలేదు. మునిమీద కృవతో 
వచ్చినట్లు తెలిపినీ టిని [తాగునుని మరల దిగంబరుడు చెప్పెను. ముని 

కోపముతో నదలింబెను. దిగంబరుడును కుక్కలును మాయమయె్యను 
ముని యాశ్చ ర్య వడెను, శ్రీకృష్ణుడే దిగంబరుని వేషములో వచ్చి 

యుండునని తలచెను, అప్పుడే శ్రీకృష్ణుడువచ్చెను. తాను ముని 
“అమృతము” నిమ్మని దేవేంధు9ని నడిగికిననియు, కానిమానవులకు 
దైవత్వము వలదని ఇం [దుడు చప్పెననియు, కాని తాను మరల 

రెండవ పర్యాయ మడీగతి ననియు, నప్పుడు “ఇం|(దుడు” తాను 

చండాలుని వేషములో వెళ్ళుదును, మునిఅమృతమును స్వీకరించడు 
దీనికి సాక్షినీవే” అని తనకు చెప్పి, మున్స దగ్గరకువచ్చె ననియు నిక 
తరువాతి విషయము తెలిసిన దే కదా యని శ్రీకృష్ణుడుమునికి చెప్పెను, 
మరియు తా నిచ్చిన వరము వృథాకాకుండ జలమెప్పుడు నుండు 

నట్లు చేసెదనని పలి. 

చం! “అనఘ జలంబు నీ వలసి నప్పుడ మేఘములీ మరుస్థలం 

బుననొసగున్ భవద్యశము వొంపిరి వోవన్” (87) 
అని పలికిను. 

ముని (పీతుడయ్యెను. శ్రీకృష్ణుడు మాయనుయ్యెను. అప్పటి నుండి 
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యా మరుదేశమున నా “ఊద్దంక మేఘము” లొక్కాక్క పుఖ్యతిథు 

లందు కలిసి[కమము తప్పకుండ నద్భుతముగ వర్షమును కురియు 

చుండెను. 

$01851 ఇన్. అరణి 1పదానము 

ఈ వృత్తాంతము ఎల్టిన. భారత భాగము “ఆరణ్య” - పర్వము 

నవ మాశ్వా నము. (శ్షఏ9-48 కలో కలదు. వర పదాత యక్షుని రూవము 

లోని. యమధర్మ రాజుకా.గావరాను _్రహమ.ను పొందినవాడుధర్మరాజు 

జూదములో నోడిన్న పాండవులు నియమానుసారము “అరణ్య. 

వాసమును” చేయుచుండిరి. యమధర్మరాజు, ధర్మరాజు ధర్మజ్ఞతను. 

వరీక్షింపదల్లబెను. అందుల క్రై యతడొక అేడిరూపమును. ధరించి.యొ క. 

_ాహ్మణుని “అరణి” ని .కొమ్మునకు తగిలించుకొని. పరుగిణడెను..ఆ, 

యర తిని తెచ్చి పెట్టుమని యా దా9హ్మణుడు పాండవుల నర్ధించెను. 

వారు కొంతదూరము వెంటాడిరి, ఫలితము లేకపోయెను. వారొక చెట్టు. 

నీడను చేరిరి. దాహమువేసెను, నీటికొరకు వరుసగా నకుల, సహాదేవ. 

అర్జున, ఖీములు వెళ్ళి తిరిగిరాలేదు. చివరకు ధర్మరాజు వెళ్ళి సోదరుల 

దుస్థితిని గమనించెను, అప్పుడు యక్షరూ వములోని _ యమధర్మరాజు, 

కొన్ని (వశ్న లను వేసెను. ధర్మరాజు వాటి కన్ని టికిని సమాధానము 

నొసగెను. పిదవ ధర్మరాజు కోరికపై తాను యమధర్యరాజునని. 

పరిచయము చేసికొని “నన్నా [శయించిన జనంబులు .దుర్గతిని, 

పొందరు, కావున నభిమత వరమునిచ్చె దవేడు” మని యాదేశించెను* 

అంత ధర్మరాజునమస్కరించిి,._ 

వ॥ దేవా మదియా శన వాసుండై న భూసుర ముఖ్యనరదీ 

re) 
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గర్మలోవంబు గాకుండ నయ్యరణిం గరణింవవే యని 

(488) కోరెను. 

ఆ యరణి మాయమగుటకు తానే కారకుడ నని ధర్మరాజు చిత్త 

వృతి నరయుటకై నట్లు చేసితినని యమధర్మరాజు వలికి “అరణి” 

నను (గహించెను. 

91.19.52 అ|శిత పోషణార్థము :- 

ఆ శితులను పోషించుట రాజ ధర్మము, కాని యడవిలో నాశితులను 

వోషించుట చాల కష్టము. వంట పొ్యతలును నాహార పదార్థములును 

లభ్యముకావు. కావున వాటిని పొందుట యావశ్యకము, ఈ కార్యనిర్వ 

హణార్థము ధర్మరాజు పొందిన వరికరములలో తా్యమస్టాలి యొకటి. 

తా మస్థాలి [(పదానము _-_ - 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

_వథమాశ్వాసములో (85-48) గలదు. వరమును కోరిపొందిన వాడు 

ధర్మరాజు, వర|పదాత సూర్యభగవానుడు, 

జూదములో నోడిన "పిదప పాండవులు “అరణ్య” వాసమునకు 

కదలిరి. కొందరు |పజలు కూడ వారి ననుసరించిరి, 'అపుడు ధర్మరాజు 

“అఆశిితుల, అనుచరుల” పోషణ మెట్లని దిగులు వడెను. తన దుఃఖ 

మును పురోహితుడగు ధౌమ్యునితో చెప్పుకొనెను, అప్పుడొతడు ఖీమృ 

కార్తవీర్యాదుల కథలను (వస్తావించెను సూర్యు నారాధించుమని 

యుపాయమును సూచించెను. అట్లే ధర్మరాజు “అష్టోత్తరశతనామము 
లతో సూర్యు నారాధించెను. సూర్యుడు (వత్యక్షమై 

వ “ఈ సం _డెండేండ్లును వన్యభఫలమూల శాకంబులు ని 
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మహానసనంబున |దువద రాజప్పుకిచేత సాధితంబులై 

యక్షయంబు లైన చతుర్విధాహారంబు అగునని యొక్క 

తామస్థాలి యిచ్చి వరం బిచ్చెను” (4) 

లి 1195ల శ (తు జయార్థము శా 

స్నేహ వైరములు లోక నై జములు.ఒకరికి మరొకరి పేట్ల వైరము 

కలిగిన వేళ వినాశబుద్ధి జనించును. వినాశములో తమ్ము తామురక్షించు 

కొనుటకు నుపాయము నాలోచింతురు. అట్టి వానిలో పురనిర్మాణము? 

మరణించిన వారు (బ్రతుకవలేననునాశ, యితరుల దగ్గరనున్న శక్తుల 

నపహరిఅచుట జరుగును. ఇట్టీవి నాలుగు గలవు. 1 కూపఖన నము 

2) త్రిపుర నిర్మాణము శ్రి మయుని పుర నిర్మాణము 4) కర్టనికవచ 

కుండల [పదానము, 

కంపం 1 కూపఖనన ము 
ర్ 

ఈ వృతొంతము తిక్కన భారత భాగము కర్ణవర్వము _వథమా 

శ్వాసములో (284-205) గలము, వపళమును కోరిహొందిన ' పొడు హారి 

యను రాక్షసుడు, వర్యవదాత |బ్రహ్మ,. 

హరి తొఠకాసురుని నునుమడు, తోరకొక్షుని కుమారుడు, కోర 

కొక్తుడు బంగారువట్టుమున యథేచ్చగా రాజ్యమునేలుచుల డెను, హరి 

(బహ్మనుగ్దేశించి తవబేమ్ముజేసెను, ఎవరై నను యుద్ధములో చని 

పోయంనయెడల వోడు పమగుఠగునీట్లుగ నొక బోవీకావలయునని 

కోరెను, బహ్ముహరీ కొరికనుతీర్చెను. 

9,1.1.8,502. (తీపురనీర్మోణిము. ;= 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభొగము కర్ట్ణవఠర్వము |పథమౌ 
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శ్యాసములో (కఫ్7.287) గలదు. వరమునుకోరి పోందిన వారు విద్యు 

సాల, కార కొక్క రమలోక్షులుః వఠ[(పబాత (టహ్మ 

తారకు డొక రాక్షసుడు, అతనిని దేవసేనాని కుమారస్వోమి' 

నంహరింవను, తల డ్రి మరణమునకు కాఠకుని కుమారులు-విద్యు 

స్మాల్ కోరకొక్ష కమలాక్షులు ఖిన్ను లై రి, ముగ్గురును కలిసి (బహ్మ 

సొళ్షాత్క్యూర మున క్రై కవమునుజేసీరీ. బ్రహ్మ |వత్యక్షమై వరములను 

కోటమని పలి'కిను. వారందరు నొక్కు మాటగో 

ప॥ “మాకు మువ్వురకు మూడు పురంబు లెల్ల సుఖంబులుం 

గలిగి కామగమనంబులై దేవ దానవ యక్షోరగాది 

జాతులకుం జెజటుపరాక విలసిల్లు నట్లుగా నొసంగు మేము 

భవత్పసాదరబు సొంపున నిర్భయులమై పెం పొంది 

సంచరించెదము” (261) అని వరమును కోరిరి. 

(బహ్మవారికోరికను మన్నించుచు సమాప్తిదశనుకూడ సూంచిచు 

డని వారినే యడిగెను, వారు మూడుపురములెప్పుడు దగ్గరకువచ్చునో 

బలవరతుడై న వాడెపుడు జేటువదలచునో యపుడ చెడునని తెలియ 

జేసిరి: బిోహ్మాయవ్వడు 

వ॥ “మీరు పురతియంబును సంపాదించు కొనుం డే నమ్మ 

జను భోవంబుళిం బోందమనట్లుగో నీచ్చికి ననీ (౫4 

పఖీక యళితర్ధాన మయ్యును? 

లీ. 1ం0ఫ్* ఏ, ఏం మయుడు పురనిర్మాణము ద్ 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభోగము కర్ణపర్వ్యము పథ 
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మాశ్వాసములో (2228కి గలదు, వరమును కోరిపొందిన వారు 

విద్యున్మాలి, తారకాక్షుడు, కమలాక్తుడు. వరవిదాత రాక్షపశిల్సి, విశ్వ 

కర్మ, మయుడు, 

విద్యున్నాలి, తారకాక్షు డు,క మలాక్తు డు కారకాసురుని పుతు9లు, 

వారు |(బహ్మవరముతో పురనిర్మాణమునకు సమకట్టీరి. తత్సహాయా 

రము రాక్షసశిల్చిమయుని వేడిరి, తపశ్శాలియగు మ యుడు 

బంగారు, వెండి, ఇనుములోవహములతో కూడిన పురములను. నిర్మించెను, 

మొదటిది దేపలోకమునందును, రెండవది యంతరిక్షమునందును, 

మూడవది భూలోకమునందును సంచరించు సామర్ధ్యము గలదు, 

బంగారు పురమునకు తారకాక్షుడు, వెండి పురమునకు కమలాక్షు డుః 

“అయో” పురమునకు విద్యున్మాలి రాజులై రి. _పురత్శ్యయ విహారముతో 

జగత్తు నాకంమించుకొనిరి. వారి కెల్లవిధముల వముయుడు సహకరించు 

చుండెను. 

9.1.113.5.8.4. కర్ణునీ కవచ కుండల ప్రదానము :. 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్జన” భారతభాగము “ఆరణ్య పర్వము 

సవ మాళ్వాసములో (108.80) గలదు. వరమును కోరిపొందిన వాడు 

ఇందుడు, వరవదాత కర్ణుడు, 

ఇ0|దుడు పొండవ పక్షపాతి, పైగా అర్జునుని తండి9, కర్టుస్ 

వలన “అర్జును” న కెట్టివినాశనము కలుగకుండుట క్రై “ఇందు డొక 

పన్నాగమును పన్నెను. బొహ్మణ సేషధారియై కర్ణుని కడ కేగి కవచ 

కుండలమును దానముగా నడిగెను, వచ్చిన వాడు. “ఇందు?” డని 
కర్ణుడు గ్రహించెను. అప్పుడు 
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= వ॥ దేవా 'యట్లయిన నఖిల శతు) ఘాతిని యైన నీ యమో 

ఘశ శక్తి నాకుం గృపసేసి కవచ .కుండ్రలంబుల గొను 

మని” (CE) అభ్యర్థించెను. 

ఇందుడు తన కశక » యాయుధ మొక శతుకివును "మాత్రమే చంపి 

వెంటనే తసదగ్గరకు చేరునని స్పష్టము వేసెను. కర్ణు, డండుకు .ప్రమ్మ 

తించెను. అవత్యాలమున తవృవ్యర్థముగా వీయోగిరిచిన నపాయ 

మగునని కూడ “ఇంద్రడు” హెచ్చరించెను. కర్ణు శా షరతులకు లో 

బడి కవచకుండలములను దానముగా నిచ్చెను. 

8.1.1.3. 9.4 పాలనార్థము 

డాబు దర్పము రాజులకెట్లో సిరిసంపదలు రాజ్యముల కవస 

రము, సిరిసంపలకు .సభాభవనమ్లు .. చక్కని (వదర్శనశాల,. అధి 

సామంతుల కేం్యదము విదేశీ యులురాకకు స్వాగతశాల, సకలనుఖదుః 

ఇఖము అకు న్యాయశాల. దాని'కై నంపద వ్యక్తమైన సభమ నిర్మించుట 

యానాటి రాజుల ధర్మము, ఇట్టివి రెండుకలవ్కు 1) మయనిర్మిత 

సభాంగణము 2) భగదత్తుని ఉపాయన ములు, ! 

9,1.1.9.5.4.1 మయనిర్మిత సభాంగణము :- 

చ వృత్తాంతము నన్నయభారత భాగము నథావర్వము (వథ 

మాళ్వానములో (2-14) గలదు. వరమును కోరిపొందిన వారు పొండ 

వులు, వర | పదాత మయుడు,. 

. ఖాండవ వన దహన సందర్భములో. “అర్జునుడు”. మయునకు 

శరణము నొసగెను, అందులకతడు. కృతజ్ఞుడై “అర్జునునకు. షియ 
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వపళు కేలిగంపవఠినని తలంణినుఢర్మ్యరాజునిళడు కొటువులోనుండగా 

చుయుడు వచ్చెను. తాను దోనవ విశ్వకర్మననియు,న వేక విధముల 

శిల్పకళా కుశలుడ ననియు నిష్టమైస దానిని: నిర్మించి, యిచ్చెదన 

నియు తెలి పెను. అవ్వడు “అర్జునుని” సలహామేరకు ధ్రీకృష్ణుడు 

\ f 

“చం * -కకుథు పతికిస్ యుధిష్టిరునటన్ సకల క్రితిపొఆ సేవ్యసు 

అ జ్ఞ్థర వీభవాభికామున కతి (వమదరబుగ ళత్న రాజి. సులి 

" =... అఎదరెముగు దానినొక్క సభథాతికపూర్యకముగానొనర్చి చె 

చ్చెర -గొనిఠమ్మ (5) అని యాజేశించెనుం 

మయడళ్సే పదు నాలుగు నెలలతర్వాతనొక సభను రోక్షసులచే 

మ్రోయించుకొని వచ్చి ధర్మరాజునకు సమర్ప్చించెను, , 

%1. 1 శకట అక్జునునీకి ఫగదత్తుని ఉఊపోయనవరము : =. 
న [ గ్ 6: 

6 ఈ వృత్తాంతము. నన్న యభాఠరత భాగము నథావర్వము [పథ 

ఇమాశ్వాసములో (228-284, గలదు, వరమును కోరిపొందిన వాడు 

“అర్జునుడు”. వర పదాత..భగదత్తుడు © 
ఓ 

ధర్మరాజు రాజసూయ యాగమునుచేయ' తల పెట్టెనుః నలుగుగు 

తమ్ములను నాలుగు దిక్కులకు పంపెను, అర్జనుడు “ఉత్తరము” 

వై పుకదలెను. ఎందరో రాజులను జయించి కప్పములను గోనేను. ఆ పై 

పాగ్యోతిష్యమును సమీపించెను. అ పురాధి వతి నరకాసురుని కోడు 

కగు భగవత్తుడు. అర్జునునకు భగదత్తునికి నెనిమిది రోజుల సమరము 

సోగినది, భగదళత్తు డోడిపోయిను. తనిరి ద. సఖుడగుటిచే అర్జు నునితో 

యుద్ధమును జేయుట తగదని పలికి ' 
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+ +శం॥ “వీ నోడితి జెప్పు మెద్ది యిష్టము నీకున్” (281) అనెను. 

అంత “అర్జునుడు” నిరంతర ధర్మశీలుడగు ధర్మరాజు రాజు 

సూయ యాగమునకు కానుక లొసగుమని యాదేశించెను. భగదత్తు 

ఉందులకు 'నమ్మశతించెను. 

వెం1,1,05,5, .అలంకారార్థము వ్ 

(పాచీన హైందవ నాగరికతలో “అలంకారము” స్త్రీలకే కాదు 

పురుషులకు కూడ విథీయ మే, అలంకాఠములో సొమంగల్యము (పథా 

నాంశము, పై గావిళిష్టవ్యక్తి దతృముల్హై న “అలంకారము” లకు 

'మహిమలుండుటయు సహజమే, ఇవి రెండు [ ఇం్యదకుండల 

ములు, క్ర పొష్యమవాదే వి కుండలములు. 

BLL 1 ఇరి|దకుండలములు 1౬ 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము విరాట పర్వము చతు 

.ర్థాశ్వానములో (104-188) గలదు, వరమును కోరిపొందిన వాడు 
“అర్జునుడు”; వర పదోత “ఇం దుడు” 

బృహన్నల వేషములో నుండిన “అర్జునుడు” “ఉత్తర గో(గ 

పాఠము” నకు రథసారథిగా వెళ్ళదలచె నుం రథనొగల పై నధివపించెను 

రథికునిగా “ఉత్తరుడు” రధము నిథిరోపించెను. బీహన్న ల రధమును 

శమీవృక్షము కడకు తోలుకొని వెళ్ళెను. వెట్టుపెనెక్కి యాయుధముల 

నందివ్వుమని ఉత్తరుని చెప్పెను ఉత్తరు డండీచ్చిన గోండీవు 

అక్షయ తూజీరతను(తొణ, కృపొణములను తీసికొనెనుు నియ 

తాక్టుడై “అధిదేవత” లకువణమిల్లి భక్తి భావముతో వాటినిధరించి, 
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(వకౌళవంశమైన గొవ్నయాకారమును పొందెను, సిమ్మటీ “పూర్వము 

కం! “బలరిపు డిచ్చిన కుండల 
if 

ములు నుష్టీణంబు జిత మున భక్తి క్రి మెయిం 

దలవ నవి వచ్చెను” గటు : 

వాటిని ధరించెను. మహారథికు డయ్యెను. ఉత్తరుని సారధిగా నుండు 

మని చెప్పెను. ఉత్తర గో[గ్రహణమునకు బయలు దేరెను. 

8.1.1.85,5,£ పొష్యమహాదేవి కుండలము ;- 

ఈ వృత్తాంతము సవ్నయ భారత భాగము “ఆది” పర్వము 

[(పధమాశ్వా (సములోను (82112°, తిక్కన భారత భాగము “అశ్వ 

మేధ” పర్వము తృతీయాశ్వాసములోను (812 గలదు. కథాభాగ 

మించు మించుసమానము. పరమును కోరిపొందినవాడు ఉదంకుడను 

ముని. వర(పదాతలు పౌష్యమహారాజు, నంని భార్య. 

ఉ దంఠముని గురుదక్షిణార్థము పొష్యమహారాజు భార కుండ 

లములకై రాజుకడకు వెళ్ళియర్థించెను. ఆరాజు మునికోరికను సమ్మ 

తించెను, అంతఃపురముననున్న తన భార్యను కోరుమని యాదేశించెను 
ఊదంకుడ=తః పురమునకు వెళ్ళెను, కాని యామె కనబడలేదు, 
అతడు వెనుదిరిగి రాజు కడకు వచ్చి విషయమును చెప్పెను. 
ఆచమించి వెళ్ళిన కనబడునని _ రాజుతెలిపెను, ఉదంకు డాచ 

మించి యంతశిపురమునకు వెళ్ళెను రాజు భార్యకనబడెను. తనయ 

భిమతమును తెలిపెను, ఆమె తనకుండలముల నిచ్చి, తక్షకనా గేందు 
డీ కుండలముల నపేక్షించెను, కావున జా(గత౦గా తీసికొని నెళ్ళుమని 

చెప్పెను. 
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నన్న యృతిక్కన భారత భాగములలో నీ కథ పట్టకొన్ని మార్ప్చులున్న వి 

నన్నయ భాగము [వపకారము ఉదంకుడు పైల శిమ్యడు. తిక్కన 

భోగము ప్రకారము గౌతమ మునిశిష్యడు. నన్నయ భాగములోని 

రాజుపేరు పొషగమహారాజు. తీకన భాగములోని రాజుపేరు సొదాస 

రాజు, మునియడుగగానే రాజుభోర్య ననుస్కరిలచీ యిచ్చుబ నన్న 

యతో కనీపించగా, భర్తవనుపున కుండలముల నిచ్చుట తిక్కనలో 

కథిపించును, 

3.1 Ll మన స్తత్వానుబంభి వరములు *_ 

మంచికి, చెడుకు మనసే మూలకందము. తసకోసము, తనవా 

రికోసము వ్య క్తిపూనుకొనే సవయతములలో మును కేలకస్థానమును 

వహిన్తుంది. అది “అనుమతి” కావచ్చు నుఅభయము”కాపచ్చు కృపకా 

వచ్చు, సందేహ నివృ త్రి కొటీచ్చు , సమయ రూవ పొర్థనము కావళ్ళు 

కృతజ్ఞత కావచ్చు. 

1.1.4.1] అపతరణ ఏ2 

అవతరణవునగా దిగుట అనీ అర్ధము. దేవతలు ముర్శ్యవాసుల 

(పొర్థన నాఖించి దిగుటయు అకతరణమే,.మహాభారతమునగల గంగా 

వతరణ మిట్టిది, 

గంగోవతరణము )= 

ఈ వృతొలతము నన్న యభొరత భాగము “ఆరణ్య పర్వము 

తృతీయాశ్వావములో (78.కఖ) గలదు. వరమును కోరిపొందినవాడు 

భగీరథుడు, చర (ప్రదాతలు ఆకాశగంగాదివీ నీలకేంఠులు 



1/0 

కపిల మహాముని |కోథవీక్షణములతో నగరు డను రాజపు[ తులు 

దగ్గులై రి. వారి వంశమున భగీరధుడు జనించెసు. అతడు వారికిస్వ గ్గ 

లోకపాప్తి కలుగు నట్లు తెయదలచెను. అందుకై హిమ వత్సర్య 

తముకు వెళ్ళి ఆకాశగంగా దేవినుద్దేశించి హఠ తపశ్చర్యను సాగిం 

చెను, “అతని తపస్సునకు మెచ్చిన “*ఆకాశగంగా దేవి” _వత్యక్షమై 

“నీయిష్టమును చెవ్వు” మనెమ. అవ్వడు భగీరధుడు నమస్కరించి 
తనయుద్దేశ్యమును చెప్పి 

© 

ఫీ! “కావువ దేవి యిద్దేవ పథము 

నం దుండి వసుమతి కొందంగ జనుడేర 

వలయు” (80) ననికోరెను. 

అవ్వుడు “అకాశగంగా” దేవి యతనికి 

సి 0000040040 “ముహీవలయమునకు 

ఆ,వె॥ నేను వచ్చు నవ్పుడు నా నిరంతర జలౌ 

ఘంబు దాల్చ నీలకంఠు డోపు 

గాని యొరులు దాల్చగా నోప రయ్యుమా 

నాథు కరుణ బడయు నన్ను దాల్చు” (80) 

అని తెల్చెను, 

వెంటనే భగీరథుడు కైలాస పర్వతమునకు కదలెను, ఈశ్వరు నుద్ధె 

శించి యచట చాలకాలము తవస్సును చేసెను, అతనికి శివుడు సన్ని 
హితుడై . 

ప॥ “నీవు భూలోకంబునకు గంగావరతరణంబు సేయు మేను 

గంగ ధరియించెద” నని (81) పలికెను. 
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భగిరథుడు మరల “ఆకాశగంగ” నారాధించెను. అమెయతని పై కరు 

నించి యాకశము నుండి తరంగ సమూహములతో |కిందకుదూకెను. 

ఆ నీటిని శిషడు జడల సవమమూహము గల తనతలపై ధరించెను 

అప్పుడు సురముని సిద్ధఖేచరులు వచ్చి యాదృశ్యమును చూచి 

యాశ్చర్యపడిరి. అకాశగంగ శివుని తలపై నుండి మెల్లగా భూమి 

మీదకు వచ్చి పవహించుచు దగ్ధమైన సాగరులభస్మమును,తడి పెను 

దానివలన సొగరులకు పుణ్యలోకములు కలిగెను. 

3.1.1.4. అనుమతి వరములు :- 

“అనుమతి” అనగానొకపనినిచేయ సమ్మతించుట నునిభా వము. 

అంథ మహాభారతములోని “అనుమతి” వరములను మూడు వర్షము 

లుగా విభజింపవచ్చును. ఇవి. 1 యాగానువుతి 2 సమరానుమతి 

iD మరణాను మతి వరములు. 

$.1.1.4,ఓ1, యాగానువుతి వరము ?- 

[పొచీనకాలమున యజ్ఞయా గాదులకు ప్రాధాన్య మెక్కువ 

యజ్ఞయా గాదులనుచేయ పెద్దలను కోరుట పిన్నుల సం [పదాయము, 

ధర్మరాజు యాగానుమతి :- 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము సభాపర్వము 

[పథమా శ్వాసములో (87-108) గలదు. వరహ'ను కోరి పొందిన 

వాడు ధర్మరాజు, వర|పదాత శ్రీకృష్ణుడు, 

పాండురాజు పితృలోకమున నుండెను. అతనికి హరిశ్చుంద్రాదు 

అవలె స్వర్గమున సుఖముననుభ వింపవలెనను కోరికను తన కుమారు 
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డగు ధర్మరాజుకు తెలుపుమని నారదునికో పాండురాజు స్పష్టము 

'శేసెను, నారదు డీ వార్తను ధర్మరాజునకు తెలియ జేసెను. అ మోట 

లను విసీన ధర్మరాజు పితృదేవతలకు మేలగు నట్లు స|క్మతువులను 

చేయవలయునని తలంపు తనకును కలదు దనియు, కౌనియది నిరా 

టంకముగా నేరచేరుసా? యను ననుమానమున్న దనియు చెప్పెను. 

అప్పుడు పురోహితుడగు ధౌమ్యాదులు రాజసూయ యాగమును చేయు 

మని ధ్రేర్యమును చెప్పిరి. ధర్మరాజు వారి మాటలనువిని రాజసూయ 

యాగము నిర్విమ్ను ముగ నెర వేరవలయుసన్న చో వాసుదేవుడోపును 

గాని యన్యుల కశక్యమని పలికెను. వెంటనే శ్రీకృష్ణుని పిలిచికొని 

రమ్మని ద్వారకకు నాప్తచరులనువం పెను. శ్రీకృష్ణుడు వచ్చెను. ధర్మ 

రాజతనిని గారవించెను. అందరి సమక్షమున తన తండి పాండురాజు 

సందేశమును, నేతత్కార్యార్థము నారదుడు వచ్చుటనుచెప్పెను, పైగా 

తాను గూడ రాజసూయ యాగమును చేయుతలంపుతో నున్నట్లు 

విశదవరచి, శ్రీకృష్ణుని 

అ,వె!! .... ౨. ఎనీ నియోగ 

కాంక్ష నున్న వాడ గమలొక్ష యని” (108) 

చేతుల జోడించెను. 

అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు 

కం॥ “కురు వృషభ సర్వ గుణముల 

సురుచిర తెజమున రాజసూయాఖ్య మహో 

ధ్వరమునకు నీవ యర్హుడ 

వరిసూదన శౌర్యు అయిన యనుజుల బలీమీన్* 

(108) 
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అని ధర్మరాజునకు విశ్వానమును' కలిగించెను. తరువాత ధర్మరాజు 

నాజ్ఞతో ఖీమార్జు నతకుల సహదేవులు నలుదిక్కులకు కదలి, ధన కనక 

వస్తువాహనాదులను తెచ్చిరి, శ్రీక్నష్ణుడును చేదోడు వాదోడైయాగ 

మును వరిసమాప్పి చేయించెను, 

లంట టన్ సమరానునుతి వరములు Ha 

సమర మనగా యుద్ధము. సమానుల మధ్యసమరమునకు నను 

మతి యవసరములేదు,: కౌని కురుపొండవ సనుర మట్టిదికాదు. పెంచి 

'పెద్దచేసిన వారితో కయ్యము. విద్యాబుద్ధుల నేర్చి నవారితో కయ్యము" 

కనుక సమరానుమతి యవసరము, ఈ యనుమతిని: (వసాదించినవాళు 

సమ్మ (వోడానులు, 

3.1 .1.4.2.21 ,ధర్మరాజునకు థీష్మ దోణ కృపాచార్యుల 

సమరానుమతి 

ఈ వత్తాంతము తిక్కన థభారతభాగము నీష్మనర్యము | పథమా 

శ్వాసములో (150.161) గలదు. వరమును. కోరిపొందిన వాడు ధర్మ 

రాజు. వర (దాతలు భీష్మ (దోణులు 

కురుక్తే తమున, రెండు సైన్యములును. యుద్ధమునకు సిద్ధమై 

నిలిచెను. అప్పు డెవ్వ:ికిని చెప్పకుండ ధర్శరాహినడలి “ుదుటిపక్షమ. న 

నున్న ఫీష్ముని దగ్గరకు వెళ్ళెను. అతని వెంట శ్రీకృష్ణ్టభీమార్జున నకుల 

సహదేపులు వెళ్ళిరి. ధర్మరాజు భీష్ముని పాదములకు నమస్కరించి 

త వె॥ . అనఘ నీ కెదిర్చి యనిసేయు వాడనై 
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నెమ్మి వస్చినాడ నీచేత దీవన 

వడసి చన్గిన్ల నేను బగణ గెలుతు” (ల్స్ వని పేడెన్లు, 

ఆ మాటలకు ఖీష్ముడు సంతసించి యిట్లురాకున్న చో శాపము నిచ్చెడ 

వాడనని పలికెను. పొండవుల పక్షమున యుద్ధమును వేయుటతక్క 

మరి యే వరమువై న నిచ్చెడన్లు చేడుమతెను. అవ్పుడు ధర్మరాజు 

థీష్మునిని రారాజు పక్ష మై రణమును చేయుచు తనకు హితమగు కార్య 

మును మనస్సులో తలంపుమని కోరెను, ఆ మాటలకు ఖీష్ముడు సమ్మ 

రించెను, పిమ్మట [దోణాకృపాచార్యు అనుమతినిచ్చి రి. 

91. (5428కి కర్దుకకు న్లీమ్ముని సమరానుమతి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కనభారత భాగము థీష్మపర్వము తృతీ 

యాశ్వ్యా నములోను (449-448), (దోణపర్వము (వథమాశ్వాసము 

లోను (8.51%) గలదు. వరమును కోరిపొందినపాడు కర్ణుడు. వర (వ 

నీకు డంవశయ్య మీద వరుండి యుంజెను. దురోోథనాదు 

లును, పాండవులును వెళ్ళిపలుకరించి వెళ్ళిరి. పీమ్మలు నేకాంతము గ 

కర్ణుడు ఖీమ్మని దగ్గరకు వెళ్ళెను. భక్తి వినయ భావములతో ఖీమ్మని 

పోదములకు నమస్కరించి 

అ, వ॥ శేఅలుక దక్కి నన్ను నథీక హాత్సల 5 

తలము గాగ జూచి తగిన మొట 

లాడవే మహాత్మ” (441) అని ప్రార్థించెను. 

అప్పుడు ఖీమ్ముడు గౌరవముతో కర్ణునీ తన దగ్గరకు పీలీచెను. ఒక 
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చేతిలో నతనిని కౌగలించుకొనెను. అచట నున్న భటులను దూరముగ 

వ్యృృడని చెప్పికర్ణుగొతో 

కం1 “నీదెస గోపింతునె కుల 

జేదముగా బలుకుటయును బిడ్డల జెజుపం 

గా దని కినియుదు లే దన 
రా దలతును నిన్ను నిష్టరంపు బలుకులన్” (448) 

శఅదిశిక్షగాధి రోషంబు గాదు? (411) అని ఛెప్పెను, బ్లప్పుడే థీష్కుడు 

కర్ణుని జన్మరహపహ్యము నతనిశే చెప్పి, శ్రీకృష్ణుని సహాయమున్న 

పొండవులవై పు వెళ్ళుమగెను. దానికి సమాధానముగా నీ యుస్టసమ 

యముల్తో పారిడవుల వైైసువెళ్ళుట మం్దిచిది కాదనియు, సర్వము 

దైవాధీనమనియు కర్ణుడు తెవ్చి 

శా॥ “నీ వింకన్ నను వొండు పల్మాక వర్గానీకంబు పై బంప్పు మ 

కేవా ధర్మము నిర్వహించెద” (4%) ఇనిఫార్టించెను 

కర్ణుని ప్రార్ధనను విని భీమ్ముఢు 

చం॥ అ అంతకు ఇాల్లు బెజుందగనే సుమో 

ధనునకు నెప్ఫ నీదు భుఖదర్చమ శాదె నహాయమెద్ది యా 

తనికి | బియరబుదానిన యుద్లాత మతిం దగనాచరింపు నీ 

మనమున 'సంతపిలు మనుమానము :దక్కుు మనుజ 
క en) భు 

యిచ్చి తి న(4జా 

జ; *అని తెలి పొంది పలికెను” (458) 

3.) 1.42.8 మరణానుముతి పరము 3 
శివుని యాజ్ఞలేక భీమైన చావదగి సామెత, భగవంతుని యాజ్ఞ 
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అక _పొణి యసుగతి వాయవీలులేదు. కాని కీష్మునికి “ఇచ్చా మరణూ 

మున్నది! కురుపాండవుల వై రముతో భీష్ముడు (కుంగినాడు, అంప 

శయ్యపై పరుండినాడు, ఇక భగవత్స్వరూపుడైన ఆ శ్రీకృష్ణుని యాజ్ఞ 

కొజకు వేచి యుండి మరణానుమకిగి 
కోరినాడు, 

భీష్మ నకు శ్రీకృష్ణుని యనుమకి : = 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” 

పర సము పంచమా శ్వాసములో (461- -488) గలదు, వరమును కోరి 

సొందిన వాడు భీష్ముడు. నర |వదాక అ శ్రీకృష్ణుడ
ు. 

ఉత్తరాయణ పణ్యకాలమువచ్చె ను, అంతధర్మరాజు 
గాంధారీ 

ధృతరాష్ట్ర: లను, కుంతిని, శ్రీకృష్ణుని, సాత్యకిని, తనతమ్ముళ్ళను, విదు 

రుని, సంజయుని, ధౌమ్యుని, నితర వృద్ధబాహ్మణులను పిలిచికొ ని 

ఫీష్ముని దగ్గరకు వెళ్ళెను.. అతనికి తామువచ్చినట్లు తెలిపి నమస్క 

. రంచెను. ఫీష్ముడందరిని వలుకరింజెను. ధృతరాష్ట్రని నోదార్చి నీతి 

వాక్యములను తెలిపెను, శ్రీకృష్ణుని చూచి స్తుతించి, నమస్కరించి 

అ.?॥ బలము నీవ నాకు భకుడ నీ యెడ 

నాలు బిడ్డ లేని యట్టి వాడ 

గావు నన్ను: నధిక కారణ్యమున నిమ్మ. 

నుట్ట గమలదశళ మనోజ్ఞ నయన” (89) 

అని. ని (ప్రార్ధించెను. 

శ్రీకృష్ణుడు ఖీమ్మని నారద భావముతో చూచి 

వ॥ - “నీకు నేననుజ్ఞ యిచ్చితి వసువులం బొందుమనెను” (క 

ఖీష్కుడు థ్రీకృష్ణుని మాటలను వినిపరమా నందపడేను. పాండు 
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నందనులను, థృతరాష్టుని, నితరులను చూచి “మీచేతన నుజ్ఞాతు డను 

గదా” అని నడిగెను. అందరిని భీష్ముడుకౌగలించుకొనెను, సత్యమును 
నిత్యముపాటించి బదుకుడని చెప్పి (బహ్మరం|ధమున _పొణమును 

విడిచెను, 

81.148 అభయ వరములు :. 

అభయమనగా భయములేమి* అనగాభయపడకుమని చూ పెడు 

హస్తము[ద, అభయ వదానమువేయువారు దేవతలు కావచ్చును 

లేదా విశిష్టవ్యక్షులు కావచ్చును. ఇట్టివి ఆంధ మహాభారతములో 

“అణు” గలవు, ఇవి|బహ్మ, ఇం ద, అగ్ని ,ధర్మరాజు, అర్జునవర ములు 

3.1.1.4,8.1 [బహ్మవరములు ; 

దేవతల భయమును పోగొట్టుట్క చార్వాకుని సం (పార్థనమునకు 

6సై? అనుట [బహ్మయిచ్చి న వరములు, 

ఏ 11.4,8.[.1 దేవతల సం పార్థనము బ్ 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారకభాగము శాంతిపర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసము (198-205)లో కలదు, వరమును కోరినవారు దేవతలు 

కాగా “అను|గహించిని” వాడు _బహ్మ, 

కృతయుగమున మానవులు ధర్మపరులై జీచించుచుండిరి వారికీ 

రాజరక్షణము లేదు. కాని వారిలో దై న్యమేర్చుడగా క్రమముగా లోభ 

కామాదులు పెరిగినవి. వేద విధ్వంసుకులై_ విచ్చ లవిడి సంచరింప 

సాగిరి. ఈ పరిస్థితికి దేపతలు దిగులుచెందిరి. |బహ్మకడకు వెళ్ళి 

వ।। మనుజ లోకంబున వేదంబులు ధర్మంబులుం బొడవడంగిన 

నధ్వర రాహిశ్యంబున నేమును దుర్చలుల మై 

భయంబంది వచ్చితిమి రక్షింపుమని (౧09) కోరిరి. 
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దానికి (బహ్మ [వతి విధానమునుచేసెదనని నూరు చేల యథ్యా 

యములతో నీతిశాస్త్రమును రచించి దేవతలకిచ్చె ను.ఇంరు9 జా (గ్రంథ 

మును “ఐదు” పేల యథ్యాయములకు కుదింపగా శుక్రాచార్యుడు వేయి 
యథ్యాయములకు పరిమితముబేసెను, ఇదియుమానవుల శక్తికి చాల 

దని సంక్షి పరూపము వేసిరి, ఈ సంక్షిప్త _గంథములతో మానవులు 

యాగాదులనుబేసి దేవతలను సంతృపి, పరచిరి, 

8.1.1.4,.9.1.2 చార్యాకుని సం _పార్థనము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కనభారత భాగము శాంతి పర్వము 
_వథమా శ్వాసములో (శిర) గలదు. వరమును కోరిసొందిన వాడు 
చార్వాకుడు. అను పేరుగల రాక్షసుడు. వర పదాత _బహ్మ 

కృతయుగమున “చార్వాకుడు” అనుపేరుగల రాక్షసుడు |బహ్మ 
నుద్దేశించి తపస్సును చేసెను, [బహ్మా (పత్యక్షమయెను. అపుడు 
చార్వాకుడు “అఖిల భూతముల వలనను నభయంబు వేడెను? (189) 
(బహ్మదేవుడతని వేడికోలును విని 

వ॥| “*భూదేవతల కనిష్టంబులై న పనులు సేయకుండు వాడవు 
సేచికేని యదియ నీకు దుది యని వలికి యవ్వరం 
బొసంగెను (369), 

ఏ,1.1.42,2 ఇం [దవరము ;_ 

ఇం (దుడు (తిలోకాధివతి, సమస్త చరాచర (పకృ తినిరంజించుట 
యతని కర్తవ్యము. సురభిమాత కోరికనుమన్ని ంచుట ఇం [దవరము, 

సురభిమాత సం (సార్ధనము ఫ్ 

ఈ వృత్తాంతమునన్నయ భారత భాగము ఆరణ్య పర్వము 
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(పథమాశ్వాసము (82.88)లో కలదు. పర|పదాత ఇం 1దుడు కాగా 

అన్య గహమును” పొందినది సురభిమాత, 

సురభి గోమాత అ సురభి తన సంతానమునకు కలుగు కష్టము 

అను చూచి యెద్దులలో జలహీనమగు నెద్దులను కట్టిమానవులు చాల 

పీడించుచున్నా రని తనబాధను |వకటించు కొనిసది, అంత* ఇందు)డుూ 

నీకు నీ పథాన సంతానమునకు వడా యుధబాధలేదుకదా యనియను 

నయించెను, కాని యావులకు వెద్దులకు నాహారము లేకుండుబనుసురభి 
గుర్తు చేసినది. అప్పుడు ఇందూ) జా మాఠరులకు నవ్వి 

వ॥ వర్గంబున దృణవర్గనంబు సేసి దుర్బల బలీవర్దంబులకు 
యె ® థి 

బలము గావించెను” (80) 

శ. 1.1.4.8. అగ్ని వరము 3౬ 

దేవతలలో “అగ్ని ”కి న [గతాంబూలమున్న ది.““అగ్ని ముఖావై దేవాఖొ 

అని (శుతిఃఆ “అగ్ని”ని | పార్థింపగా నభయమిచ్చుట అగ్ని వరము , 

నహ దేవసం ప్రార్థనము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయభారత భాగముసభావర్వము (పథ 

మాశ్వాసములో (216 280 గలదు అభయమొసగిన వాడు “అగ్ని” 

ఫలముననుభవించిన వాడు సహదేవుడు. 

ధర్మరాజు రాజనూయ యాగమును చేయళతల పెట్టెను,తమ్ములు 

నలుగురు నలుదిక్కులకు కదలిరిి సహదేవుడు దక్షిణవైపు 

కదభైను, అతని విజయపరంపరలో సుమి (త, శూరసేన, దంతవ క్తి 

జంభక్క విందానువిందు లోడిపోయిరి. చివరకు సహదేవుడు “మాహి 
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ష్కతీ” పురమునకు చేరెను, అంతమంటలు మింట దాకినవి, సహ 

దేవుడు చలించెను, దర్శ్భశయనుడై అగ్ని సూక్తములతో 

స్స “న్టీత్రదర్థంబ్బులే నిఖిల వేదంబులు 

వరిల్లు లోకపావనము. లగుచు 

బావనంబులలోన బావనుండవు నీవ 

యజ్ఞంబులును నీవ హవ్యవాహ 

ధర్మనిత్యుండై న ధర్మజు కావించు 

(కతుప్తు భవ |శ్వీతి కరము గాదే 

దానికి విఘ్నుంబు దలచుట ధర్మువె 

వరద వైశ్వానర వాయుమి|త” (259 

అనీ నుతించెను, అగ్ని దయాళుడై మంటల నుపసంహరిం చుకొనెను. 

నీలు డీ దృశ్యమును గాంచెను. సహాదేవునికి నతిథి సతా్యారముల 

జేసి కానుక లిచ్చి పంపెను. 

4.1. 1.4.8.4 జంతుజాల సంపా9ర్భన ము 

ధర్మరాజు వరము :- 

ఈ పృతాంతము “ఎల్జిన” భారతభాగములో “అరణ్య” వర్వము 

షష్టాశ్వాసమున (98-101) కలదు. వరమునడిగినది ద్ర్వ్వైతవనమందలి 

జంత జాలము, అభయమిచ్చిన వాడు ధర్మరాజు. 

పాండవులు కతీర్థయాత)లను ముగించుకొని ద్వైత వనమున 

నిరువది నెలలు వసించిరి, ఆ కాలమున వారు[పతిదినము వేటాడు 

చుండెడివారు, భయంకళ మృగయావ్యాపారములో సాధు జంతువుల 

కును మరణము తప్పలేదు, ఒక రోజు ధర్మరాజు నిదుర పోవుచుండెను, 
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అప్పుడొక కలవచ్చి నది, ఆ కలలోవనమందలి జంతువులన్ని యువచ్చి 

కన్నీ టిని కార్చుచు 

5 సీ|| ధర్మాత్మ మీరు నిత్యంబు గడగి 

చంపంగ జంపంగ సమసి యల్వా వశే 

షము. లయ్యె నివ్వుడస్మత్కులంబు 

తే.గి॥ లేము వీజమాతిముధక్కి యిట్లు వనరు 

చున్న వారము మీరింక నొంగు గడకు 

నరిగి మము గావరే కరు ణార్థ బుద్ధి” (98) నని (ప్రార్థించెను, 

అంత కలలోనే ధర్మరాజు 

తే,గి॥ అట్ల గా కని వాని కభయ మిచ్చెను” (198) 

కల కరిగిన తర్వాత ధర్మరా జీ వృత్తాంతమును తమ్ములతో 

చెప్పివారి నొడంబరచి కామ్యక వనమునకు కదలెను. 

2.1.1. 4.8.9 సై నికకుల సం పార్థనము 

అర్జునుని వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కనభారత భాగము విరాట పర్వము, 

పంచమాశ్వాసము (221-226 లో కలదు. వఠ్యవదాత “అర్జునుడు” 

కాగా అభయమును పొందిన వారు సైనికులు, 

పొండవులు విరాటుని నగరమున “అజ్ఞాత” వాసమును గడుపు 

చుండిరి, ఇంతలో కౌరవులు “ఊత రదక్షిణ” గో గహణములకు సను 

కట్టిరి. ఉత్తర గో గహణ సందర్భములో సారథి యెవరును లేక 

పోయిరి, చివరకు బిహన్నల “ఉత్తరు” నికి సారథియయ్యను,కౌరవ 



182 

పెన్యమును జూచి ఉత్తరుడు భయవడగా చివరకు “అర్జును” డే 

యుద్ధమును నడిపివిజయమును జొందెను. ఇంతలో విరాటన గసమః న 

సుధేష్టాదులు కలవర పడసాగిరి. అర్జునుడు రథమును వేగముతో నడు 

పుమని యాదేశించెను. విజయగర్వము, పుర తిరోగమనము జత కాగ 

“ఉత రుడు” రథమును వేగముగా నడ పెను, కాగి సైనికు లా వేగము 

నను సరించ లేకపోయిరి. వారు “అర్జునుని చూచి 

శే గి! “eee భయమున 

(బాణ దానంబు వేడిర (శు 

వారి వేడి కోలునువిని “అర్జునుడు” “అభయహస్త” మిచ్చివారి 

[వధాన సేనానిని నెట్టిపరిస్థితిలోను సైనికు లనుసరింప వలెనని 

నియమము, అట్లనుసరింపక తోొయిన యెడలసైనికులు శిక్షార్గులు లు,.కనుక 

“అర్జునుడు” సైనికులకు నభయ మిచ్చుటకగినది, 

$.1.1.4.4 కృపా వరములు ;- 

కృపయనగా కనికగము, దయ అని యర్థములు, అం|ధ మహా 

భారతములలో కృపాపరములు 19 కలవు.వీటిని దై వ,మహర్షిమర్శ్యల 

కృపావరము లని వర్గీకరించ వచ్చును. కృపకు బీజ భూతమైనది 

సంపా9ర్థనము, ఈ సం(పార్ధనము లోకముకొటకో, తనవంశము 

వారికో, తసకో కౌవచ్చు ను. ఎదుటి వ్యకి పొర్థనతో వాచి నాదరించుట 

వారి కోరికను తీర్చుటయిందలి సహజత త్ర్వము 

2.1.1.4, 4.1 దైవ కృపావరములు:- 
భగవత్మృప యవ్యాజమైనది, సద్యకభలితశము నిచ్చెడిది 
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కరుణా తరంగిత మైనది, ఇట్టీవి “అటు” కలను. నరనారాయణుల 

మాహేశ్వర, ఫ్రీకృష్ణ, ఇంద, అగ్ని ౩గరుత్మంతుని కృపావరములు 

3. 1.1.4.4.1.1 నరనారాయణుల వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము ఖఫీష్మపర్వము 

ద్వితీయా శ్వాసము (282.288ఏలో కలదు, వరమునుకో! న వాడు బ్రహ్మ 

కాగా వరప౦ందాతలు నరనారాయణులు 

మానస సరోవర సమీపమున బ్రహ్మ కొలువు తీరి యుండెను, 

అప్పుడచటికి మజిగణోజ్వలమైన విమానమొకటి వచ్చినది. ఆ విమా 

నమున నరనొరాయణు లుండుట తెలిసికొని, (బహ్మలే చీ నమస 

రించి పస్తుతించెను, నారాయణుని పక్కన గల నరుని కూడ? 

గుర్తంచి పస్తుతించెను. మర ర్కక్టలోక మా సమయమున నుహాసురలశే 

పిడితమని తెలిపి యాలోకమునా కాపొడుట కొజకు నారాయణుని 

కం|| —_—__ - “నీవు కరుణా 

యత్త మతింబుట్టవయ్య యదువంశమునన్ (287 

అని వేడెను. మరియు 

కం॥ “నర సఖుడ నీవు సఖుడును 

నర లోకమునన్ జనించి నానా, దై త్యే 

శ్వరుల దెస బీడ లుడపుము 
ధరణీ భారంబు వాయ తాత్సర్యమునన్ (80 

వ॥ “అని వేడి కొనెను” (09) 

నారాయణుడు సంతోషముతో చూచి 

వ॥ అట్ల యయ్యెడుం గాకయని యానతిచ్చి యం తర్జామన 

య్యెను” (289) 
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పిమ్మట నా నరనారాయణులే శ్రీకృష్ణారునులుగా నవతరించిర్రి* 
జ్ 

3.1.1,4,4.14 మాహేశ్వర వర ముః- 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” పరము 

చతుర్థాశ్వాసములో (442) కలదు, కాపొడుమని కూయిడిన వాడు 

చం దుడు కాగొ కృపావర్షమును కుద్రిపీంచిన వాడు శివుడు. 

దక్ష | పజాపతి యొుకసారి యాగమునుచేయ సమకబ్దెను. దేవ 

శల నందరిని నాహ్యానించెను. కాని శివుని పిలువలేదు. సతీదేవి కిని 

యుటశో శివుడుయజ్ఞసీమకు వెళ్ళును, యాగమును ధ్వంసము వేయ 

సాగెను యజ్ఞవాటీక సర్వనాశనముయిన ది, ఆక్కడి వా రందరు 

పలాయనము చిత్తగించిరి. ఆ తొక్కిసలాటలో శివుని కాలికింద పూర్ణ 

చందుడు “వంకర” యయ్యును, కాలి [కింద నలగిన చందుడు 

శరణమును వేడెను. అపుడు శివుడు తన కాలకింంద నలగిన 

చందుని వికృతాకారమునకు బాధవడెను. తనదురితముపో గారు 

నా చం]దుని తలపే నిడికొనెను. 

4,1 14.41. శ్రీకృష్ణ వరములు := 

శివపాలుని యపరాధశత క్షమాపణ, మృతజన్ము డైన పరిక్తితుని 

(బతికించుట యా భాగమున చేరును. 

లి 1 న. ‘dl సాత్వతికి;- 

ఈ వృత్తాంతము నన్న యభారత భాగము సభొోవర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (5£- 89) లో కలదు. క్షమనర్థించినది సాత్వతి 

క్షమాభిక్షను పెట్టిన వాడు థ్రీకృష్ణుడు. 
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- కమఘోఘడు చేది వంశాధిపతి. అతనిభారగ్ర కృష్ణుని మేనత్త 

. సాత్వతి. ఆ 'దంవతులకు ' విచి|తశితవు కలిగెను: అలాటమున నేత్రము 

మరియు నాలుగు చేతులు. శివదర్శన ముతో తల్లిదండు9లు భయపడిరి 

అపుడు “ఆకాశవాణి” వీని చెవరెత్తుకొనినవ్పడు వికృతాకారము తొల 

_గునో యతని వలన మరణము కలుగునేని చాటినది. ఒకరోజు కమ్ణుడు 

మేనత్త యింటికి వచ్చెదను, అత్త బిడ్డను బలరాముని చేతికి నందించి 

నది. మార్పులేదు, థీకృష్ణుని చేతి తికి నానగగా వికృతా కారము కొల 

గినది. ఆంత సొత్వతి 

కం కుపథ (పవృత్తు డయి వీ. 

డపనయమున..నీ కనిష్టు డయినను ఒగరుణా 

నిపుణుడపై. సీ మలఅదికి._ 

నపరాథ శతంబు సైపు మయ్య యుపి ం|దా” (59) 

అనికోరుకొనెను, శ్రీక్పష్టుడట్లు “అప్రరాధశదము” క్రమింతునని వాగ్గ్ధా 

చమును చేసెను. 

3.1. 1.4.4,1.9.2 కుంత్యాదులప 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము “అశ్వమేధ” వర్వము 

తృతీయాశ్వాసము (186.200) లో కలదు.' కృపావరమును 'కోరినవారు 

కుంతి, [దౌవది, సుభ ద, ఉత్తరలు, వర |వదాత శ్రీకృష్ణుడు. 

ఉతర విరాట రాజు కుమార్తె అభిమన్యుని థార్య+కురుక్షే (త 

సమరానంతరము ఉత్తరకు: మగబిడ్డ. పుట్టెను, అందరు సంతోషించిరి 

కాని ఆ శిపవులో చలనము లేకపోవుటచే “మృతశిశు” అని గుర్తించి 
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బాధపడిరి, అశ్వశ్ఞామ “అస్త్ర [పయోగమే” మృతశితవు జననమునకు 

కారణమని కుంతి బాధపడినది, కుంతి, సుభ్యద, |దౌపది, ఉత్తరులు 

బిడ్డను కాపాడుమని శ్రీకృష్ణుని (పార్ధీంచిరి. ఉత్తర చాలవిలపించి 

మూర్భ పోయినది. ఈ కలకలమును,వివత్తును దర్శించిన శ్రీకృష్ణుడు = 

పాద|వక్షాళనము కావించుకొని వచ్చెను. బిడ్డను శయ్యమీద నుంచు 

డని యానతిచ్చెను. విరోధుల పల్ల నబద్ధము చెప్పని వాడనై నచో, 

ధరణీసుర కులముపట్ల పీతి కలిగిన వాడనై నచో, నరుని యెడ విరో 

ధము లేకున్న చో,ధర్మార్థము సమస్త కార్యములనుచేసిన వాడ నై నచో 

తే,గి! “మహిత సత్యంబు. బరమధర్మ్శ్మము గాథ 

నిర్మల [బహ్మ చర్యంబు నిత్య సువ 

తిష్టింబులై నాయందుం దేజరిల్లు 

నేని నిబ్బాలునకు జీవ మిపుడ వచ్చు” (194) 

అని పలుకగానే బిడ్డకనులు తెరిచి చూచెను, అంతఃపుర జనులు 

సం (పీతులై రి, 

8.1.1.4.4.1,4 ఇందవరములు 

కదువ కోరికను, నాడీజంఘుని కోరికను మన్నించుట యీ 
భాగమునచేరును. 

8.1.1.4. 41,41. క్మదువకు. 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆది పర్యము 

ద్వితీయాశ్వాసము (4.47) లో కలదు, దయావరమును కోరిన వారు 

కదువ కాగా నర |పదాత ణం దుడు. 

క దువ వినతలు సవతులు, విథివశమున వీనత క |దువకు దాసి 
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యయెను. వినత కుమారుడై న గరుత్మంతుడు కూడా క |దువసంతా 

నము _ నకుదాస్యమును చేయక తప్ప లేదు నాగ సంతానమును 

మోయుట విహారమునకు పిలుచుకొని పోవుట యతని కృత్య 

ములు, ఒకనాడతడు సూర్యమండలము వరకు నెగిరెను. ఆ సూర్యగ 
చండ కిరణముల వేడమికి పాములు మాడినేలమీదవడి మూ ర్భపోయి 

నవి, ఈ దృశ్యమును చూచినక దువకు కడుపుమండిన ది. ఇం |(దుని 
నారాధించిన ది 

చం॥ నర నుర సిద్ధ కింపురుషనాగ నభశ్చర ముఖ్య లెల్ల న్ 

కరుణయ వచి మండు |తిజగంబులు నీ కులిశాభిర క్షణ 

న్ఫురణనచేసి సుస్థిరత బొందు బురందర సర్వలోక సుం 

దర శరణంబు నా కగుము దానవసూదన పాకళాసనా” 

(46) 

పరన్య పసాదంబున మహా వృషిని కురిపించి పొములను కాపాడినది జాలి పి 

8. 1.1.4.4, 1,4.2. కొంగకు 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారత భాగము శాంతి పర్వము 

తృతీ యాశ్వాసనములో (72.5289) కలదు. |బాహ్మణుని |బతికించుమని 

కోరిన దికొంగ.వరపదాత ఇం |దుడు. 

ఒక [బాహ్మణుడు కులవృకిని వదలి,బోయవనితను పెండ్లాడెను 

ఒకనాడు వ్యాపారముజేయు వై వ్యలతో కలిసి వెళ్ళుచుండెను. అర 

ణ్యములో మదపుటేనుగు వెంటాడినది. ఆ|బాహ్మణుడు భయవడ్మి 

మట్టి చెట్టుకడకు చేరెను అక్కడ నాడీజంఘుడను పేరుగల కొంని 

(బాహ్మణునికి సకల మర్యాదలను జేసెను. నాడీ జంఘుని మి|తుడు 

రాక్షసరాజు, కనుక కొంగ |బాహ్మణునికి తన మిషతుని గురించి తెలియ 
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. వేసెను, [బాహ్మణుడు రాక్షసరాజు కడకు వెళ్ళగానతనిని గౌరవించెను 

కా ర్రీకపున్నమి వేళ వేయి |బాహ్మణులతో కలిసి బొంగారు పశె 

ములో తానును భుజించెను, ఆ రాక్షసరాజు [బాహ్మణులకు బంగారు 

వళ్ళెముతో పాటు _మణులనుగూడ దానమొసగెను, బ్రా హృణుడు 

సాయంవేళ నరణ్యమున మళ్ఞీబెట్టు దాపునకు వచ్చెను. కొంగమును 

పటివలె మర్యాదను చేసెను. కాని |బాహ్మణుడు కృతఘ్నుడై కొంగ 

మాంసము మంచిదని కొట్టి, చంపి,యోకలను పీగులను వదలి మాంస 

మును మా|తము గై కొని వెకినుః 

రాక్షస రా జెప్పటివలె మి|తుని కొజకు చెదురు చూసెను, కాని 

కొంగ -రాలేదు. భటులను _.వెదుక పంపెను, వారు కొంగయీకలను 

పిగులనుచూచి, వెంటాడి (వాహ్మబునిపట్టుకొని వచ్చిరి. రాజునకు పట్టి 

రాని కోపము వచ్చినది. 

(వాహ్మణుని చంపి తినుమని యాదేశించెను, కాని వా రాతనిని 

చంపి కుక్కలకు పేపిరి. కుక్కలు కూడ తినలేదు. రాజు కొంగ కళే 

బరమునకుదహన సంస్కారము చేసెను, అవ్వేళ ఇం (దుడు వచ్చెను, 

రా జతనిని గౌరవించెను, వచ్చి నవాడు నాడీజంఘుడని భావించెను, 

కానిఇ9 (దుడుతాను కొంగను కాననియు, “నగ్ని సంస్కారానంతరము 

గోవు దూడకు పాలిచ్చు ననియు పాలనురుగు గాలిలో నెగరి కొంగ 
భస్మము పై పడుననియు, కొంగ [బతుకు ననియువెప్పెను, 

[ది బహ్మ వాజ్ఞచే ఖం (దు జొ (వాహ్మణుని. పాశ ని బద్ధు నిగా చే 

యుండెను. 'నాడీజంఘు. డౌ విష: నుమును ౩ తెలిసికొనెను, తన వఆన 

నా (వా హ్మణుసకు మరణము కలిగినందుకు బాధవడి కొంగ 
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కం॥ వాని విడుపు గోరి వేడె వరముగ నిం[దున (520 

ఇం [దుడు కొంగ మంచితనమును చూచి ముగ్ధుడై (బాహ్మణుని (బతి 

కించి విడచిపుచ్చెను. 

8.1.1,4.4.4.1.5 అగ్ని దేవుని వరము :- 

తః వృతాంతము నన్న యభారతభాగను “ఆదిపర్వ” మష్టమా 

శ్వాసములో (౭96-819) కలదు. కృపావరమును కోరినది మంద 

పాొలుడు, వర|పదాత అగ్ని దేవుడు. 

మందపొలుడు తపోభిలాషి, ఆతడనేక సంవత్సరములు తప 

మును చేసెను. యోగముతో దేహమునువదలి పుణ్యలోకమునకు జేర 
యత్నించెను, కాని వీలుపడలేదు. సంతాన రాహిత్యమే యవరోగో 
మని దేవతలు పలికిరి, కనుక మంద పొలుడు భూలోకమునకు తిరిగి 

వచ్చెను,తక్కువ కాలములో నెక్కుప సంతానమును పొందుటకు* వక్షో 

జన్మము తగునని “వక్షి” అయ్యెసు, మరొకపక్షిని రమించెను. ఆ 

వక్షిపలన జరితార్హి సారిసృక్వ, స్తంభమి్యత, [దోణు లను కుమారు 

అను కనెను, వారి యాలనాపాలనను తల్లికివదలి తనమొదటి భార్య 

లపితతో విహరించుచుండెను. ఒకరోజు మందపాలుడు అగ్ని” ని 

దర్శించెను. 

కం]! “నీ వఖిల ధర్మమూరి వి 

నా వీర్య పభవు అయిన నలుగురు సుభులన్ 

అావు కల గరుణ గావుము 

పావక భువెనో వకార వర్యాప్తమతీ” (301 

అని కోరుకొనెను, అగ్ని సమ్మతించెను. ఖాండవ వనమును కాల్చు వేళ 
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నలుగురును “అభయమభ్య” మని (పార్థించిరి, అంతఅగ్ని మంద 

పాలుని [పొర్ధనను తలంచి 

వ॥ “అన్న లువురు శార్దకులు నున్న నృక్షంబు భక్షింపక పరి 
హరించెను” (813) 

8.1.1.4,4.1.6 గరుత్మంతుని వరము 

ఈ పృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వము 
ద్వితీయాశ్వాసము (55.84) లో కలదు, కరుణించుమని (పార్థించిన 
వారు (_బాహ్మణ దంపతులు, కాపాడుటకు సంసిద్ధతను వ్యక్తముచబేసిన 

వాడు గరుత్మంతుడు. 

కమావినతలు సవతులు. విధివశమున వినత క (దువకు దాసియైనద్రి 

దాస్యమును బాయుటకు “అమృతమును తెమ్మని కదు9వ సంతాన 

మాదేశించినది. గరుత్మంతుడు సమ్మతించెను. తన తల్లితో నీవిషయ 
మును తెలిపి “అమృతము”ను తెచ్చుటకు తగిన బలము కలుగు నాహ 
రమును సూబింపుమని కోరెను. అంత తల్లి సము (దమధ్యమున నొక 
దేవియందున్న నిషాదుల సమూహమును భక్షింపుమని యానతిచ్చెను 
కాని. చాహ్మణులను మాత్రము భక్షింప వలదని యాదేశించెను. అత 
గరుత్మంతుడు నిషాదుల నందరిని మింగెను. కాని యొక [(బాహ్మ 
ణుడు (మింగుడు పడలేదుం ఉల్లమాట గరుత్మంతునకు గుర్తురాగా_నా 
కంఠమున వి(పుడున్న చో వెలుపలికి రావలయిన ని కోరిను,అవి| పుడు 

ఉ॥| *విపుడ నున్న వాడ నపవిత నిషాది మదీయ భార్య శ్రే 
మ[పియ దీని బెట్టి చనుదెంచుట ధర్మువె” (63%) అని 
పలికెను 
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అపవి [తులై నను వి|పనంపర్మముచే నందరు పూజ్యులని గరు 

త్మంకు డాదేశంచెను, 

ఈ యను [గహముతో సిషాది సహితుం డై (వాహ్మణుడు బయ 

టకు వచ్చెను. 

ఏ1, 14, 42. మహర్షి కృపొవరములు ;_ 

అ (తి, అగస్త్య, గౌతమమహర్షు లను (గహించిన కృపావరము 

క (2. అతి మహర్షి వరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” పర్వము 

పంచమాశ్వాసము (84లో కలదు, వర|పదాత అతి కాగవరాను 

గహమును హొంనినవారు దేవతలు 

పూర్వము దేవదానవ సమరము సొగినది. రాహువు దానవ 
పక్షము వాడు. సూర్యచం దులు దేవ పక్షమువారు. రాహువు తన” 
అస్ర్రవిద్యా కౌశలముతో సూర్యచం [దులను మూర్శిల్ల జేసెను. వారు 
మూర్చి ల్లిరి అప్పుడే వెలుగుపోయిచీకటి కమ్ముకొస్న ది, దేవతలు 
దిగాలుపడిరి. దేవతలు “అతి” మహాముని దగ్గరకు ఫరుగులెకి కాపు 

మని పేడిరి. అతడు దయతలచి 

ST “దం | దార్మతనుప్పు 

a] మం న ఆవి! లక్షతములు చేసి యసుఠ సైన్యము రూవుమా పెను” 
౪ 

(340 
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8.1,1.4.4.2.2 అగ స్త్యమహర్షివరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము “అశ్వమేధ” పర్వము 

చతుర్ధాశ్వా నములో (261.271) కలదు. క్షమమ కోరినవాడు ఇం |దుడు 

క్షమించినవాడు అగ స్త్యమహార్షి 

అగస్త్యమహర్షి యొకసారి 12 సంవత్సరముల యాగమును 

చేయ నిర్ణయించెను. ఎందరోబుత్విక్కులు విచ్చేసిరి కాని యా సమ 

యమున “ఇ (0దుడు వర్షమును కురిపించలేదు, ఓషధులెండి పోయెను 

యాగమెట్లుసాగునోయని యా బుత్విక్కులుతమలో తాముమాటలాడు 

కొనసాగిరి. అంత “అగస్తుడు” ఉత్తర కురుభూములనుండి పంటలను 

తెత్తునని వలికెను.వచ్చి న బుత్విక్కులు తమకుగా తపమును వ్యర్థము 

చేయవలదని కోరిరి.ఇం |[దుడు “అగస్త్యు”ని దృఢదీక్షకు సంతసించెను 

బుత్విక్కుల యాగ |వవృతి కి మెచ్చుకొనెను.వర్గమును కురిపించెను 

అనవసరముగా అగస్త్యమహార్షికిబాధనుకలిగించినందుకుోనన్ను ౦ గా 

వవే” 28కి అని (పార్థించెను, అంతఅగస్త్యుడు ఇందు)ని గారవించిశాంతి 

సద్వచనలీల |[పమోద మొనర్చెను. 

ఈ | కోధకాంతిలో [పత్యేకత యున్నది. తన సొహాయ్యము 

లేక *అగస్తుడెట్లు యాగమును చేయగలడోయని “ఇం దుని” ధీమా* 

కోపగించుకొనిన తనను వేడుకొనునేమో యనునాశ, ఈ రెండును 

వ్యర్థముకాగా తనను శపించునేమో యని ఇం [దుని భయము: చివరకు 

పాదాలపై పడుట “అగస్హ్యాదులు గొరవిందుటతో కథ సుభాంతము 

ల. 1.1.4.429 గౌతమ మహాముని వరము 

ఈ వృత్తాంతముతిక్కన భారత భాగము “అశ్వ మేథివర్వము 
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తృతీయాశ్వాదములో (11.104 గలదు. కీడురాకుండునట్లుగ వర 

మును కోరినది అహల్య, కాపొడినవాడు. గౌతమ మహానుని 

గౌతముని భార్యఅహల్య, శిష్యుడు ఉదంకుడు, ఉదంకుడుచగువరి, కాగా 

చివరలోతనకుమా రె నిచ్చి వివాహమును చేసెను. ఉదంకుడుోగురు దక్షి 

ణనురీసికొనుమనిగాత మునినడిగెను-ఏమి యువలదనిగౌతముడు పలికెను 

అంత*అహాల్య”సౌదాసరాజు భార్యకుండలములనుతెమ్మని యడిగెను 

ఉదంకుడు కదలిచనెను, కాలముగడచిన ది. ఉదంకుడు రాడయ్యను 

గౌతముడు “ఉదంకు” డెక్కడని యడిగెను, కుండలములను తీసి 

కొనిరా పెళ్ళెనని “అహల్య” చెప్పెమ, అపుడు గౌతముడు సొదాసునికి 
రాక్షస |పవృతి కలిగెనేని ఉదంకునుని భక్తించునని తెలిపెను. ఈ 

మాట తెలియుటతో అహల్యచాల నొచ్చుకొన్న ది. 

సి[ ఎజుగ నిట్లగుట మునీశ్వర నామీది 

దయ చిగుదొాత నాతనికి గీడు 
అజాత 

రాకుండు నట్లుగా జేకొని కవ మే” (87) 

అని _పార్థించినది. గొతముడు తా నే యొడరు రానీక కాపాడుదునని 

ల. 1 1.4.4.8 మర కృపా వరములు 

యయాతి, కంకుభట్ట, కర్ణ, అర్జున, అభిమస్యుల కృపావరము 

చిందు చేరును. 

3.1.1.4.49,1 యుయాడివరము!. 

చః వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది” పరము 
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తృతీయాశ్వాసము (184.14క్సిలో కలదు, రక్షింపుమని కోరుకొన్న 
కోమలి దేవయాని, దయ చూపిన వాడు యయాతి రాజు 

వృషపర్వుని కూతురు శర్మిష్ట, చకాచార్యుని కూతురు దేవ 

యాని, వారిరువురు చెలికతెలే, కానియొకానొక సమయమున వారిరు 

వు'కి వాదము పెరిగినది. శర్మిష్టదేవయానిని నూతిలో (తోసినది. తాను 

చెలికత్తెలతో నంతఃపురమున కేగినది. ఆదేసనుయుమున యయాతి 

వేటకు వచ్చెను. అతడు దప్పికకు తట్టుకొన లేక నూతికడ కేగెను 

అచ్చట దేపయానిని జూచెను.తాను శు కునికూతురునని వరిచయము 

చేసికొనెను, 

వ॥, “పమాద వశంబున నిన్నూతం బడి వెలువడ నేరకున్న 

దానను నన్ను దరించి రక్షింపుమని (143) 
ఇ “0 

కోరినది. యయాతి యామెను రక్షించి తన పురమునకు వెళ్ళెను 

3.11.44 8,2 కంకుభప్టునికృపా వరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారత భాగము విరాట పర్వము 

నంచమాశ్వానములో | 244.278) గలదు. క్షమను యాచించిన వాడు 

విరాటుడు, క్షమించిన వాడు కంకుభట్ట నామథయుడై న ధర్మరాజు 

ఉత్తర గో గ్రహణమునకు “ఉత్తరబిహస్న "లు కదలి చనిరి 
దక్షిణ గోగహణమును ముగించుకొని విరాటుడు పట్టణమునకుచేరిను 

ఆ సంతోషముతో జూదమాడదలంచి కంకుభట్టును పిలిచెను. జూదము 

నాడుపేళవిరాటుడు తనకుమారుని మూడు మారులు. పొగడెను, 

ఉత్తర గో(గహణ విజయము బృహన్నలదని కంకుభట్టు పలికెను, 
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విరాటునికి పట్టరాని కోపము వచ్చనది. కంకుభట్టుని 2 సారెలను 

విసిరెను, అ సారెలు నొసటకు తగిలినవి. రక్కము సవించినడి* 

అక్కడున్న (దౌవదిరక్రవీందుపులు కిందబడకుండ తడిగుడ్డతో తుడి 

బినది, ఇంతలో ఉత్తరుడు రానే వచ్చెను. జరిగిన సమరవృత్తాంత 

మును స్పష్టముచేసెను, కంకుభట్టు గాయమును చూచి యిదేమని 

యడిగెను, విరాటుడు జరిగిన విషయమును చెప్పెను. కంకుభట్టుని 

క్షమాభిక్షను వేడుమని ఉత్తరుడు తం డినాదేశిం చెను, అప్పుడు కలకు 

భట్టునప్వుచు 

వ॥ నాకు నలుక యెక్కడిది యితండును గీడు తెరువు వాడు 

గా డిది యొక్క పొదు నయ్యంగా ని” (218) ఆని సమ 
(టి 

| 

రొించెను. 
యలు 

$,1.1.4.4.8.8. కర్ణుని కృపావరము :- 

ఈ వక్తాంతము తిక్కనభారత భాగము కశద్య్యోగి” పర్వము 

చతుర్థాశ్వాసము (58-71) లో కలదు. వర ప్రదాత కర్ణుడు కాగా పొక్షి 

కముగా వరఫలితమును పొందిన తల్లి కుంగి. 

_ శ్రీకృష్ణ రాయబారము విఫలమైనది. మరుసటి రోజు కర్ణుడు 

భాగిరథినదికి ననుష్టాన నిమిత్తము వెళ్ళెను, కుంతియునతనిని నను 

సరించెను, కర్ణుడు జపమును.ముగించెనుకుంతిని జూచితననూత గో్యత 

మును నామాదికములను చెప్పెను, అంత కర్ణుడు తన సంతానమని 

దుర్యోధన పక్షము'ను వదలిపొండవ వవ్రమునుచేరునుని కుంతి కోరిన ది, 

కానికర్టుడు సమ్మతించలేదు. 



శిపడి రేని జంప నజసేయక చెప్పెద సవ్యసాచ్చిపై 

గోపము పెద్ద వాడు సమకూరిన బిట్టిజ జంపుదుం 

జుమీ” (68) 

అని యయాచితము గానే పలికెను. 

ఏ1 టంట లిం టీ అర్జునుని కృపొవరములు 

మహిమను, గొప్పదనమును కోల్పోయి యోటమి దశలోనున్న 

శ తువుల పై, శరణన్మ వారిపై అర్జునుడు కృపను చూపెను, ఇట్టివి 

నాలుగు, అశ్వత్థామ, శకునిప్కుత, దుస్పలపు త
 మయుల బె కృపను 

చూ పెను, 

ర, 1. 14,4841 అశ్వే త్థామ సంరక్షణము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కనభారతభాగము సౌప్తిక పర్వము ద్వితీ 

యాశాసములో (10-84 కలదు, కనికరించినవాడు అర్హునుడు, కనిక 
గు 

జై 

రమునకు పొ|తుడయిన వాడు “అశ్వత్థామ” 

అశ్వత్థామ “బ్రహొండవము” నుసేసెదనని | బహ్మశిరోనావు 

జాపసప్త్రమును (పయోగించెను, అంత శ్రీకృష్టుడర్జునునితో (పతికిియగా 

శిరోనామకా స్రమును (పయోగించుమని యాదేశించెను. అరునుడు 
జ 

రథమునుండి దిగి గురువగు (దోణునిస్మరించి ధనువు గెకొని బాణ 

ముకు సంధింది 

వ॥ “తొలుత గురు నందను నకుం గీడు వొందకుండవలయు 

సని Bon ఫదంవడి నాకును సోదరులకును శుభం 
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బాణమను వదల, ఉఊభయాశాస్త్రములు ఢీక్రానెను, అశ్వ జ్ఞామతు 

అర్జున సోదరులకు నెఠీ బాధలు కలుగలేదు, 
యి 

9.11.44, 8.42 శల్చని పు|త సంరక్షణము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్వ మేధ” పర్వము 

చతుర్థాశ్వాసము (1186-127) లో కలదు, శరణను (లేకు కృపను 

కోరినది శకుని భార్య.నర|వదాత అర్జునుడు, 

శకుని దుష్ట చతుష్టయములోగి వాడు, పొండవుల కనేక కష్టము 

లను కల్చించివాడు. అతడు కురుక్షేత్ర సమరమున మరణించెను! 

యుద్ధానంతరము ధర్మరాజు “అశ్వమేధ” యాగమును చేసెను. 

తురగ రక్షణమున కై “అర్జునుడు” కదలెను, దారిలో శకుని కుమా 

రుడు గుజ్బమును పట్టెను, అర్జునుడు తగదనివారించెను, కానియతడు 

వినక కయ్యమునకు కాలుదువ్వెనుః ఇంతలో శకుని భార్య “అర్జునుని 

శరణు వేడిసది. అర్జునుడు కాదన లేక పోయెను. ఆమెను మెచ్చు 

కొని మం (తులను గౌరవించెను. శకుని కుమారునికి బుద్ధిమాటలను 

చెప్పెను, 

9.1.1.4.4.8.48 దుస్పలపొ (తసంరక్షణము : 

ఈ పృత్తాంతను తిక్కన భారత భాగము “ఆశ్వ మేధ) పర్వము 

చతురాశాః సము (98-48)లో కలదు. శరణను లేక కృపను కోరిసది 
థి చలు 

దుస్సల. వర (పతాత అర్జునుడు 

కురుక్షే[త నం|గామానంతరము ధర్మరాజు “అశ్వ మేధియాగ 

మును చేసెను, తురగరక్షణార్థము “అర్జును” డేగెను. దారిలో నొక 
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బ్లాల్లున్లితో, .న్రమర్షమ్లు భీకరమ్లు.గ్లా. ఎసాగివదిజ జ బాల్సుడు .శౌర్లవులి; బెల్ల్ 

లైన "దువ్చలకు సై సై ంధవునిక్షి . మనున్లుడు. ప్రనరషు.: వట్టుత ప్పి 

చుండగా దుస్పల పరుగు లెత్తుచు వచ్చి, వాంధవ్యము నెరుక పరచి 

బాలుని కావుమని కోరినది, “= : 
© 
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IL Sa AY, Poe) he 
ల్ క శ నదుల 

హ్ 

న! 

౫ 062 జిశ్రానుు మని" (47 కోరుకొనెను. అద్దనుడు: మ్స్సలి 

క్రిరికళు' “మన్న
ించిన (రేటా పై 
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. 
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౧ తజ వృ త్తాం'కేదరు "దన్న యక 3 ' భారతథోచము ఉతమ: పర్పమష్ట 

మాశ్వాసము (268-292) లో కలదు. శరణాగతము లేక కృపను: కోర్ 

నదిమయుడు. వర (వదాత అర్జునుడు. , , + 

/ హం. Sim | 
' Hee, న mea aN tre whan EIT న. 3 

అగ్ని దేవుడు ఖాండప వనమును దహింవ సాగెను, శ్రేషష్తా 
1 an క 

ర్ధముత “ఆగాక “హినవగా నీలం. కేశ దహన, కారడ 'జరుగకుండ 
Tes "9 Fg - amen 

ఇకమీదట “వేడెను. “ల వనములో మయుడను. పేరుగల రాక్షస 

డుండెను. వనమందలి మంటలు మయుని చుట్టు ముద్దను, 'మయుని 

చంపుటక్పు కృష్ణుఢు. సిద్దమయొొను.: = మయుడు “అర్జునునికమరుగు 

యా 
లా < Pe rem Ts ep Ro సో WC 

Rs తకు అరా we (2 మ స న | న whys 

మజా స ir we we + + 
నం! 
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పనై శేదాాన జా టే శ 
34141.4.4.8.5. వీరాభిమన్యు వరము . 

ww ల awe, ఉత Brn Mora. వ ని DO కస 

Re “రా తత టా గమ్ (హోజవేర్వము. కేక్ 

మా Me సట "ద్వేతి యాళన “మాదిలోను(- 181 
క 

శ స శ. తా 

కలదు. తనీ కోరికగే చున్ని ంచుముని చేదినేవాడు ధర్మరాజుకాగా సమ్మ 
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He Trt క a వ్ న శక గరు pug RI 

ఎాజ్టారవులకు' దోజుడు రైండప సెనాథిపతిని ట్రతేనీ మోద నోటీ 

యుద్ధవ్యాళ్లుము విచ[త్రమః 'అరుమసోనుడూద- (ప్రాంతములకు ప్రతి 

లించుట, పద్మవ్యూహము పన్నుట యానాటి |వహోశోకా కస వేవేలు: 

అర్జునుడు సంశప్తకుల నెదిరింవ కదల్సిచ నెను , (దోబ్యుడ్డు, వద్మవ్యూహ్మ 

మును ఎ వర్మను. అద్దానిని భేదింప వ పాండవ. వ్రేక్యము ..దయుక్నింలి 

eR hi లు Cid) HAE 
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(వ వేశించెను, సైంధవు డడ్డు కొనుటతో ధర్మరాజాదు లనుసరింప లేక 

పోయిరి. 

8.1.1.4 ల్, ఉపశాంతి వరములు కలా 

“తన కోపమే తన శ|తువు” అని (పసిద్ది, అరిషడ్వర్గము అలో 

[కోధమునకు రెండవస్థానము. [కోధించుట నూనపులకి తాదు దేవత. 

లకు కూడ సహజమే, కాని కొందరి కోపము (ప్రార్థనతో చల్లబడును, 

కొందరి కోవము _పత్యామ్నా యవద్ధతితో చల్లబడును.ఇద్జీ| కోధశాంతి 

వరములు “అం|ధమహాభారతములో 15 గలవు, ఇవి (బహ, రుద్ర 

శ్రీకృష్ణ, కుమారస్వామి, ఇంద, పులస్త్య, జమదగ్ని, వరతరామ, 

వరాశర, జార్వు, భీష్మ, అష్టమహిషీజన, గాంధారీ ధృతరాష్ట్ర) ల క్రోధో 

పశాంతి వరములు, 

8.1.1.4.5.1 (బహ్మ |కోధోపశాంతి :;- 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కస భారతభాగము దోణవర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసము (180_169)లో కలదు, (కోధళాంతిని కోరినవాడు శివుడు 

అను గహించినవాడు |బహ్మ. 

[బహ్మ సృష్టికర్త అతనికి సృష్ట్యధి కారమున్న ది. కాని విల 

యాధికారము లేదు. కనుక భూభార నుధిక మయ్యెను. భూదేవి పరిత 

పించినది. బహ్మకు విన్న వించినది, అపుడు [(బహ్మకోవగించెను 

అతని నుండి మహాజ్వలనము పుద్దైను. భూతసమూహము కాలిపొసా 

గెను, అపుడు వరమ శివుడు [బహ్మను శరణుజొచ్చెను, (బహ్మశివునితో 
కం॥ నీ కోరికి య|పతిహత 

మే కార్యము గోరి వచ్చి శెజిగింపు వుమే 
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యాకొర కామ హర యది 

సీకొనియీ క్షణము యేను జేసెద నని (181) పలికెను. 

అపు డభవుడు బహ్మతో సృష్టిక_ర్రవై లయము చేయట తగదగెను. 

వ॥ “నాకుం గా లోకంబులం గరుణాలోకంబున 

నాదరింపు మనెను” (169) 

వెంటనే బిహ్మతన కోపము సువసంహఏంచెను, అగు చల్లాంను. 

3.1.1 4,5,2 రుద కోధో పశాంతి 

రుదు9ని కో౦ధమును (బహ్మ రెర్మ సందర్భములతోను, పార్వ 

తీదేవి యొక సందర్భములోను నువశమింవజేసిన విషయదు లీఖాగ 

మున చేరును. 

9l.i.4. 92] గోవుల పై రుద _కోధశాంతి క్ు 

ఈ పృతాంతము తిక్కనభారత భాగము “అనుశాసనిక” 

పర్వము తృతీయాశ్వాసములో (21-25) కలదు.  కోవగించుకొన్భ 

వాడు శివుడు కాగా శాంతింపజేసిన వాడు|బహ్మ, 

సురభినంతానము సొరభేయము. ఆ సంతానము హిమగిరి 

యుపరితలమున సంచరించు చుండెను. అపుడొక లేగమాడ తల్ల దగ్గర 

పాలు (తాగు చుండెను. ఆ పాలనురుగు గాలికెగిరి తపోనిష్టుడయిన 

శివుని తల పై వడెను, శివునికి తపోభంగను కాగా కొవగించెను, మూడవ 

నే్యతమును తెరచెను. ఆ ముక్కంటి చిచ్చు నకుసురభిసం తానములలో 

నొకటి కపిల వర్గత్వమొందెను. దేవత లాశ్చర్య షొుుందిరి. (బహ్మయిా 
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విషయమెరిగి శసుని పాదాల పివడి 

సీ॥ అమృత సిక్తుడ వైతి వథిలేశ గోవుల 

కెంగిలి లే దిందు డెట్టు అమృత 

మొసగు నట్టుల గోవు లొసగు దుగ్ధంబుల 

దద్వుతృ పీతదుగ్గంబు శుచియ 

కాన కోవంబు దక్కే కరుజింపు మని కోరెను (21) 

శివుడు శాంతుడయ్యెను, వృషభముసు వాహనముగా నెన్నుకొగెను, 

మ 114%, 22 దక్షాధ్యరభంగోద్భవ (కోథో వశాంభి 

ఈ పృతాంతము తిక్కన భారత భాగము శాంతిపర్వము పంచ 

మాశ్యాములో (487.443) కలదు. కోవగించిన వాడు శివుడుకాగొ 

శాంతింపజేసినవాడు |బహ్మ, 

ఒకసారి దక్షుడుయాగమునుజేయ సమ కటెను.దేవతఅ నందరిని 
(an) 

నాహ్వానించెను. కాని పెద్దయల్లుడై న శివుని పిలువలెదు. ఈ విషయ 
౧౧ దా 

మును భర్తద్వారా సతీదేవి విన్నది. ఈ  యవమానము తసదిగొ 
ఇ 

భావించుకొని కోవగించుకొనినది, శివను శాయె కోపమును [(గహించెను 

యాగ భంగమున "కె [పమథగణమును పం పెను వారు యాగమును Ce 
(యెలా 

పొడువేసిరి, యాగాగ్ని గగనమునకు మృగరూపమున (బాకినది, 

శివుడు విజృంభించను. అతని నొసట చమట  పళ్చెను. ఆ చెమట విందు 

నులు నేలపడగా పెద్దమదటలులే లేచెను. ఆ నుంటలను6డి ఘోరాకార ము 

లు మునులు పరుగు పురుమడు. పెను. చెలి ర | బహ్వవుశి గల పురుషుడు పుద్ధెను. దేవత రఠ్సిరి, బహ్మవుళి 

నిచూదీ 



కరి!। వి 

తృరముగ ( మొక్కుచు నమరులు 

వ॥ “స్వామీ కోపం బుపసంహరింపుము” (4) 

అనీ కోరెను, crore శాంతుడయ్యను. చమట నుండి 'పుదిస యతడు 

జ్వరమ”ను బరుతో (పశస్తుడగునని (బహ్మచెప్పెను, 
అంది ను 

ట్ 3.1.1.1.5.2.9 భార్గవ శిక్రోద్బన (క్రోధోవశాంతి :- 

ఈ పృతాంతము తిక్కన భారత భాగము శాంతిపర్వము పంచ 

మాశ్వానములో (408-419 కలదు, కోపముకి!నువ సంహరించుమని 

కోరిన దేవత పార్వతి. కోవమునువసంహరించు కొన్న వాడు శివుడు 

భార్రవుడు యోగి. తనయోగబలముతో కువేరుని మోసవువ్చె ను. 

ఎంత యో ధనమును (గ్రహించెను. ఈ  మోసమును (గ్రహించిన 

కుజేరుడు శిపునితో మొజ పెట్టుకొగెను. శివుడు కోపించెను. శూలముతో 

హిడువబోరును, భార్గవుడుభయవడీ పా రను. తుప్ప లలో జాగ తల 

అష ఏ పత ర్యెత్తుచు రాగా ఖార్జవుని_మింగెను. శిశ్న చ క్ి 
బండి అలీ, 

ఇను. ఇంతలో శిపు 

రం[ధము తప్ప తక్కిన రం[థధములను బంధించెను. థార్గపుడన్ని 

రం [ధములు వపమయాయబతియుండుట [గహించి శి శిశ్న ఠం అము నుండి 

వెలుపలికి వస్చిను. అంతగవుడు కొపముత చంపబూనుకొలను “అప్పుడు 

పార్వతి 

కం॥ - వీ కడుపున జన్మించుట 

నాకుం గొడు కరా, అనీ సమద స్థంచినది 
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శివుని కోపము తగ్గినది, శిశ్న మునుండి నిర్గమించుట వలన నతడు 

శు కుడయ్యెను, 

.1,1,45.8 శ్రీకృష్ణ |కోథో వశాంతి 3. 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారత భాగము భఖీష్మవర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసమున (188-162) తృతీ యాశ్వా నములో (254-270) కలదు 

కోపగించిన వాడు కృష్ణుడు కాగా శాంతింప బేసినవాడు అర్జునుడు 

కురుక్షేత్రమున కురుపొండవసమరము మొదలయినది.మూడవ 

నాడు భీష్ముడు శ్రీకృష్ణారునుల నొప్పించెను. అర్జునుడు తానేమియు 

చేయలేక పోయెను, అంత _ శ్రీకృష్ణుడు చక్రమును చేబట్టిలీష్ముని 

దిక్కుకు కదలెను. అర్జునుడుకూడ వెంబడి వెళ్లిపొదములను పట్టుకొని 

ఊ॥ కోపము సంహరింపు యదు కుంజర పొండవకోటి కెల్లనుం 

దేపవు గావే నీ విటు లధీరత బూనికి దప్పినం (బతి 

జ్ఞావరుడై న ధర్మసుతుశౌర్యము ధైర్యము బా హువీర్యమఃన్ 

రూ పటీ పోక కాదె యనురూవమె నీ కిది లోకనాయకా 

(180) 

అనికోరుకొనెను. అంతియగాక శ్రీకృష్ణుడే సంహరించిన [పతిజ్ఞాభంగ 

మగునని తెలిపెను. శ్రీకృష్ణుడు శాంతించెను 

మరియు తొమ్మిదవ న్యా కూడ ఖీమ్మ్య ఖీషణముగ యుద్ధ 

మును చేసి థశ్రీకృష్ణారునులను, తురగములను నొప్పించెను. అప్పుడు 

తీకృష్ణుడు కోపించి మునికోల నెత్తికొని రథము నుండి దిగి భీష్ముని 
మీదకువెళ్ళుచుండెను, విషయమును (గ్రహించిన అర్జునుడు |పార్తించెను 

- య 
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వినలేదు. వెంటనే వెనుక నుండి శ్రీకృష్ణుని పాదములను గట్టిగ 
ఈ రం 

పటుకొని, 
రు 

ఉఊ|॥ “కయ్యము సేయ నే నని యకల్మషబుద్ధి |బతిజ్ఞసేసి నీ 

వియ్యెడ దప్పితేని జగ మే మను నించుక సేపుపోరులన్ 

డయ్యుటద ప్పెనాపయిగడంగిన ఖీష్మునిపొటు సూతురా 

వయ్య రథంబుమీది కటు లా [శిత మానము 

వీటిబుత్తు క” (28%) 

వ॥ “అని (పార్టించెను” (1710) 
® B 

వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు శాంతించి రధము కడకు వచ్చెను, 

9.1...4.5.4. కుమారస్వామి (క్రోధోవశాంతి = 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్జన” భారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

వంచమా శ్వాసములో (214.220) కలదు. కోపించిన వాడు కుమార 

స్వామి కాగా కోవళాంతికి వేడినవాడు ఇం |దుడు 

కుమారస్వామి తారకాసుర సంహారార్థము జనించిన వాడు 

అయినను “ఇం |దుడు”కుమారస్వామిని తనకు _వతిస్ఫర్థిగా తఅంచెను 

అతనిని చంప తలంచెను సప్తమాతృకలను పం ఎను, కాని వారు 

స్వామి తేజమునకు నిలువలేక పోయిరి ఆభయమును వేడిరి. ఇం | దుడు 

దేనతలలో కలసి యొదిరించెను, కుమారస్వామి విజ్బృంభించెను. అతని 

ముఖము నుండి “అగ్ని” జ్వాలలు రేగెను, దేవతలు చేతుల జోడించి 

కం. నీ కింకరులము వుమ్ముం 

... జేకొని కృవ గావు మనుచు శిఖినందను. న 
సోక బలు శరణు వేడిరి (219) 
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అల్లే ఇం|దుడు కూడ విశాఖుని విజృంభణమును తట్టుకోలేక అగ్ని 

సం భవుని [కోధశాంతిని వేడెను. 

81.1.45.5ై మహేం[ద [కోధోపశాంఠి ;- 

ఈ నృతాంతము తిక్కనభారతభాగము “అశ్వ మేథ” పర్వము 

[పధమాశ్వాసములో (89.104) గలదు, కోపగించు కొస్నవాడు 

ఇం|దుడు కాగా, కోవశాంతి చేసిన వాడు మరుత్తుడను రాజు 

మరుత్తుడు యజ్ఞయను చేయదలబెను. ఉవ|దష్టగా దేవతల 

గురువై స బృహస్పతిని వేడెను. కాని యతడు తిరస్కరించెను, 
పిమ్మట నారదమహర్షి సలహాపై బృహస్పతి తమ్ముడైన సంవర్తునుని 
వేడెను. అతడు సమ్మతించి, యాగమ'సు మొదలిడెను. సంవర్తనుడు 
సమ్మతించిన యా విషయిము తెలిసి బృహస్పతి చాల కృళించిను. 

గురుదేవుని చింత ఇం|దునికి తెలిసెను, బృహస్పృతినే “ఉప (దష్ట” 

గా నుంచుకొనుమని మరుత్తుని దగరకు అగ్ని దేవునిని రెండు పర్యా 

యములు పంపెను. కాని సురుత్తుడు వినలేదు. తరువాత ఇం దుడు 

ఫృతరాష్టుడను పేరుగల గంధర్వరాజును పంపెను, అయినను సమ్మ 

తించలేదు. వెంటనే వ్యజాయుధమును |వయోగించెను, మరుత్తుడు 

సంవర్తుని శరణువేడెను. అతడు మం తబలముతో వ|జాయుధము 

నాపివేసి మరుత్తునుని రక్షించెను. పై గావరము నడుగునుని మరుత్తుని 

తో పలికెను. ఇం|దుని, నితర దేవతలను నాహ్వనించి హవ్యభాగము 

అను తీసికొనునజ్లచేయుమని వరము నడిగెను,నంవర్తునుడు“ఇం (దా 

దుల నాహ్వానించెను. వారు కదలి వచ్చిరి. మరుత్తుడు వారికి నర 
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పాద్యాది పూజనములను గావించెను. పిమ్మట నతడు ఇం ్టదునికి 

నమస్కరించి 

వ॥ దేవా నీవు విజయంజేపీ నొ జన్నంబు సఫలందు సిసిలి 

కృతార్థండ _వైతిం గృపాధామ నామీదీ యలుకమాని 

నన్నుం జల్లని చూడ్కిం జూడు మని (బార్థించి సంవ 

ఖే gia 2 

రుం జూపి యితాపసపతి బృహస్పతి స్వరూపంబ కావునం 

_గతు యాజ కుండగా |ఐకిగహించికి నని విన్న 

వించెను (89) 

మరుత్తుని పొర్గనను విన్న ఇం |దుడు బృహస్ఫృతి సంవర్పునులు 

సమానులే యని పలికెను. తనకు కోపములేదని పలికెను. 

dle 1.4.9.6 పులస్త్యు కోధో పశాంతి 

ఈ వృత్తాంతము ఎజ్జ్టన భారతథాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

షష్టాశ్వాసములో (ఓగ-_270) కలదు.కోవగించినవాడు పులస్తు?డుకాగా 

శాండించుమని (పార్థించినవాడు వై 1శవణుడు 

(బహ్మకుమారుడు పులస్త్యుడు, పులస్త్యుని కుమారుడు వై [శవ 
ణుడు, వై శివణుడు పులస్త్యుని లెక్కించలేదు. తాతనే యారాధించెను. 

తం [డికి కోపమువచ్చి నది. అతని శరీరము నుండి “వి|_శవనుడు” 

పుబ్జెను, తన్ను నిర్లక్ష్యము చేసిన వెశవణునికి కీడుచేయుమని యా 

నతిచ్చెను, ఈ వ్యవహారమంతయు వసిగటిన 3 శ9వణుడు తండ 
(ఆక. యుల 

దగరకు వచ్చి 
౧ © 

వ॥ మహాత్మా యేను నీకుం బు|తుండ నయ్యెద నాకుం 

గరుణింపు మని యతనిం బిసన్నునిం జేసి నృ క్షగీత 
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విద్యా విశారదు లయిన రాక్షసప్త్రీలం బుష్వోత్యటయు 

మాలినియు పొకయు నను వారి మువ్వుర నవ్విప్రవరు 

నకు బగిచాలికలంగా నిచ్చె ను” (271) 

వారు విశవసుని సంతోష పెట్టిరి 

9.1 .1.4.5.7, జమదగ్ని కో9ధో పశాంతి 

ఈ పృతాంతము తిక్కన భారత. భాగము “అనుశాసనిక” 

పర్వము తృతీయాశ్వాసము లో (255.265) కలదు. 'కోపగించిన వాడు 

జపుదగ్ని కాగా శాంతింపజేసెన వాడు సూర్యుడు 

జమదగ్ని భార్య రేణుక,ఒకసొరి యాదంపతులు విల్లంబులతో 

కదలిరి. జమదగ్ని బాణమును వేయగా రేణుక మరల తెచ్చియిచ్చె 

డిది. అప్పటికిమధ్యాహ్న మయినది, రేణుక యలసిపోయిన ది. బాణము 

ను తెచ్చుటలో నాలస్యమయినది. అంతియగాక బెట్టు పట్టున నెండకు 

నిలిచినది. ఆలస్యమునకు జమదగ్ని కారణమునడిగెను. రేణుక యెండ 

తీవ్రతను గుర్తుచేసినది. జమదగ్ని కరకరమండుచు _“నాఅస్ర్రబల 

ముచే సూర్యుని పొడిసెద” ననెను, సూర్యు డీ మాటను వినెను.మారు 

వేషమున వెళ్ళుట న్యాయమని బా9హ్మణవేషధారియైచనెను. సూర్యని 

వలన పికృతికి మేలనియు, యాగములు జరుగుననియు, దేవతలకు 

"బలము కలుగుననియు వివరించెను, కాని. జమదగ్ని శాంతించలేదు, 

అంత సూర్యుడు స్వస్వరూపముతో సాక్షాత్కరించి జమదగ్నితో 

చంక దా టి 

నినుడ సహింపు నావలన గెగ్గులు గల్లినయేని నీకు డె. 
మ్మనముదయామయం బనిసమస్తజగంబులుసంస్తుతిం పగా 

విని ముదమందుదున్ శరణు వేడెద గావుమునన్ను 

సీశ్వరా” (282 
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అని వేడెను. జమదగ్ని శాంతు డయ్యునుం సూర్యుని గౌర ఫించెను* 

పఏిదవ మానస వృత్తితో గొడుగును, పొదరక్షలను సూర్యుడు సృష్టించి 

యిచ్చె ను, 

[ఇ] 

4.1.1 &.5,8 పరథరామ |కోధో వశాంతి 

ఈ పృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ” పర్వము 

చతుర్ధాశ్వాసములో (848.30) కలదు. (కోధశాంతికి వయత్ని ంచిన 

వారు జమదగ్ని, గంగా దేవులు, కోవపడినవాడు పరపరాముడు. 

అంబనిమిత్తమై భీష్మ వరశురాము అకు సమరముసాగినది, గురు 

వని మన్నించి ఖీష్ముడు మోహనాస్రమును [వయోగింవ లేదు* చివ 

రకు బహ్మాస్రమును [వయోగించెను. పరపరాము డోడి పోయెను, కాని 

యా యోటమి పరశురాముని (కుంగదీసిన ది, ఇంతలో జమదగ్ని 

వచ్చి భాంతపచనముల తేర్చి 

కం॥ వినుము వసుమూర్తి యాతం 

డనన్య సామాన్య తేజు డాహవ భూమిన్ 

మనకు జయింప వశమె ఖీ 

ముని విప్రుని కగునె రోషమును ముత్సరమున్ (856) 

తే,గి,॥ సమర ముడ్డుగ్గు నారాయణ సఖుడు నరుడు 

సవ్యసాచి నా నింకొక జన్మ మొంది 

యితని వధించు గాని తక్కితర జనము 

లకు నసాధ్యుండు ఫీష్ళు శాలంబులోన” (ఏఫ/) 

అని పలికిరి, కాని పరశురాముడు సమ్మతించ లేదు, పరశురామునికి 

బుద్ది గరిపినల్లే జమదగ్ని, గంగా దేవులు ఫీష్ముని ననునయింప తల 
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చిరి. గంగయు పుసః పఠవీరాముని ననునయించినది. చివరకు పర 

స్పరము బహ్మా స్త్రముల నువ సంహరించిరి. - 

2.1.1.4.5.9. వరాశర కోధోవకాంతి 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము “అది” పర్వము 
సస్తమాశ్వాసములో (192.155) కలదు. 

వరమును కోరిన వారు పులస్త్యాది మహర్షులు, వర|పదాత పరా 

శరుడు, 

పరాశరుడు వసిస్టుని మనుమడు. - “శక్తి” కుమారుడు, తన 

తండి రాక్షసుల వలన మరణంబు నొందెనని పరాశరుడు తెలిసికోపిం 

ఇను, కనుక రాక్షస వివాశార్థము సత్త యాగమును మొదలిడెను, 

మంత9బలము వలన బాలవృద్ధరాక్షస గణము హాహకారము లతో వేల 

సంఖ్యలో మంటలో పడీ యాహుతి యయిరి. అంత పులస్త్య, పులహ 

కంతు మహర్షులు వసిష్టా|శమమునకు కదలీరి, అట నాల్గవ “అగ్ని” వలె 

[పకాశించు పరాశరుని చూచిరి. 

కం! rere “అందఖు (వార్జిం 

చిరి రాక్షస మారణంబు సేయకు మనుచున్” (154) 

అ మాటలకు పరాశరుడు సమ్మ తించెను. సత9యాగము నువసంహ 

రించెను, ఆ యాగాగ్నిని హిమవడీతేర (పాంతమున పొర నే సెనుః 

ఆ “అగ్ని” వృక్షలతాదులను కాల్వెను, 

d.l.L.4.5.10 శౌర్వుని | కోధోవశాంతి 

ఈ నృతాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆది” పర్వము 
సప్తమాశ్వాసములో (188-148) కలదు, _సర్వజనోవ దవమును 

By 
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కలిగించవలదని కోరిన వారు పితృ దేవతలు, వర పదాత కారుడు. 

భృగు వంశస్తులు తవసృంపన్నులు, కావునవారికి నాయుర్చుల 
మెక్కువ, ఈ కారణమున వారికి “ఇహొలోక వాసము నిర్వేదమును 

కలిగించెను. కనుక వా రాత్మహత్య చేసికొన దలచిరి, అట్లయిన పుణ్య 
లోకములు రావని సంశయించిరి. తమ్మెవరై న చంపిన బాగుండునని 

భావించిరి. ఇహలోకవాసము దుర్భరనుగుటను వారు భార్యాసుతులకు 

కూడా తెలుపలేదు. చివరకుకారక్లీవీర్యార్దునునియా గములనుచేయుమని3 

దానధర్మముల గావించుడని పోత్సహించిరి, ఈ విధముగ ధనాగా 

రము శూన్యమయ్యెను. దాన ధర్మరూపములో భృగువంశస్తులే యా 

సంపదను హరించిరి. కార్తవీర్యుని తర్వాత నతని పుత్రులైన కృత 
వీరులు పొలనమునకు వచ్చిరి, వారు భృగువంశస్తుల పె కోపగించిరి. 

తండి? సంవద నీయవలసిసదిగా బెదిరించి చంపిరి, చనిపోయిస వారు 

పితృ లోకమునకు వెళ్ళిరి, కాని యొక స్త్రీ తప్పించు కొనినది. ఆమె 

గర్భస్త శిశువును తన “ఊరువు” నందు దాచినది, అతడే బౌర్వుడు 

అతడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యెను. తల్లివలన సమస్తమును తెలిసికొనెను, 

కృత వీరులపై పగ బట్టెను, సకల లోక ప్రిళయార్థము ఘోర తప 

మును జేసెను, అంతనతని పితృదేవతలు (పత్యక్షమై 

వ॥ “నీవు డీనికింగా సరఃజనో పదివంబు సేయ వలవ దిది లు ళో 

మా కథీషం బని” (141) తెలిపిరి, 
రు 

తపము నిలిపినచొ అగ్ని తన్ను కాల్చి చేయునని జార్యుడు 
తన బాధను వ్యక్తము చేసెను, అంత వారు “మహో|గ కలుష 

వహ్ని జలధిలోన వదులుమని యాజ్ఞ నిడి౦, జౌర్యు డట్లు చేసెను, 
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ఈ + వృంత్రాంతము తిక్కవ భారతభాగము “ ఉదో్యోగపర్వము” 

చతుర్ధాశ్వాసములో (840-355) గలదు. _ [కోధమును మానుమని 

కోరిన వారు నారద మహర్షి, అష్టవసువులు. మన్నించిన వాడు 

ఫీష్కుడు. 

అంబ విషయమై పరశురామ భీమ్మలకు 28 దినముల పాటు 

యుద్ధము సాగెను, 28వ రోజు రాత్రి భీష్ముడు “అష్ట వస్తువుల” 

నారాధించెను. అతనికి స్వప్నములో వారు మోహనాస్త్రము నిచ్చిరి, 

మరునా డా మోహనాశ్ర్రమును భీష్ముడు వరతరాముని పై వయో 

గింప దలవెను, అప్పుడు నారద మహర్షి వెళ్ళి 

కం! గురునకు నవమానము ని 

ఘర వృతి ౦ జేయుట తగ దని” (80) పలికెను. 
© అని 

మరియు నప్పుడచ్చ టీకి వచ్చిన వస్తువులను చూపించి బుద్దుల 

గణప వారు వచ్చిరని చెప్పెను, ఆ “అష్టవస్తువులు” భీష్మునితో 

కం॥ “నారదముని త్రై)లోక 
మారాధ్యుం డితని పలుకు లాగమ వాక్యో 

దారములు వినుము వీనిం 
[(గూరత వాటింప దగదు గురు విషయమునన్” (834) 

అని తెలిపిరి, 

వారి మాటలను వినివ భీష్ముడు [కోధమును మాని పరభరాముని పె 

సమ్మోహనాప్రమును వేయలేదు, 

పెద్దల నూటలమ గౌరవించుట యిందలి పకే్యకత. 
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8.1.1.4.5.12 'అష్టనుహిషీ జనోపశాంతి [= 

ఈ.వృ శాంతము -భారత భాగము
. మౌసల .పర్వము. (182 205

0 

లో. కలదు. .కోవగించిన వారు:కృష్ణుని దేనేరులు,.కాగొ. శాంతిం స జేసిన 

వాడు అర్జునుడు. 

అర్జునుడు కాననములో బలరామ కృష్టుల శవములను గౌం 

చెను. అచ్చటనే వాగకి దహన (కియల నాచరించెనుం “అదేరోజు 

రాతి ద్వారకకు చేరెను, బలరామ క్నష్ణుల మరణవార్త ను తెలిపిన 

రుక్మిణి మొదలై న వారు తొందరగా తెమలరని బలరామ కృష్ణుల 

నిర్యాణమును చెప్పలేదు. వట్టణ మంతయు కదలు నప్పుటికి సూర్యో 

దయమైనది. అవ్వు డా సముద9ము పొంగి డ్వ్వారకానగరమును 

ముంచి వేసనది, (వయాణముతో బోయ ల్లడ్డగించి సర్వస్వమును 

చోచుకొనిరి, అర్జునిని (వతాపము వ్యర్థమైనదిః ' “ఇం (ద(వస్థ'పుర 

మునకు చేరిన తర్వాత “అర్జునుడు” బలరామ కృష్ణుల నిర్యాణమును 

విశదము చేసెను. ద్వారకలో దాచినందుకు నాలస్యముగా 'మరణ 

వార్తను చెప్పినందుకు వారు కోవగించిరి, సము[దము బ్వారకను 

ముంచివేయునని తెలియుటచే తాను 'కోచికినని .తన్ను దయతో 

చూడుడని [పార్ధించెను. 

కం0॥ ----- “ఇంక నుచితా 

చారంబులు నడపుటయ యిచట గృత్యముదు 

ర్వారం బగు విధి చేతకు 

నేరికి నద్డుపడ వశమె యేల యలదురన్” (201) 

అని యోచార్చీరి, చివరకు చితిని పేర్చి రుక్మిణి జాంబవతులు “అగ్ని ౫ 

ప్రవేశమును చేసిరి, సత్యభామ. మాత్రము తవమున "కేగిన ది. 
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3.1.1.4.5,18, ధృతరాష్ట్ర గాంధారుల |(క్రోధోప' శాంతి '.:. = 
ల అ 

" ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతథాగము శల్య పర్వము ద్వితీ 
శ్వాసములో (188.4) గలదుః వరమును కోరి . పొందిన. - వాడు 

కృష్ణుడు, పర |వదాతలు గాంధారీ ధృతరాష్ట్రలు.; _ 

భీముడు దుర్యోధనుని కొడలను విరగ గొల్జెను. పదక్షేత సమ 

రము సమాప్ప మైనది, శ్రీకృష్ణుడు తన తమ్ముడగు సాత్యకిని, పాం 

డవ్నలను మా తము విశ్రాంతికని చెప్పి కొంచెము దూరమున నున్న 

“ఓ ఘవతి” తీరమునకు పిలుచుకొని వెళ్ళేను. దుర్యోధసుని యూరు 

భంగ యోటమి గాంధారికి తెలియక మునుపే యామె నోదార్చుట 

మంచిది, లేనిచో నామె శపించునని ధర్మరాజు భావించెన + అందుకే 

ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ నీ కరిపురమునకు పంపెను. శ్రీకృష్ణుడు. వెళ్ళు 

నవ్వటిశే యచటికి వేదవ్యానముని వచ్చి గాంధారీ ధృతరాష్ట్రంతో 

మాల్లొడు చ చుండెను, "శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళి ) ధతరాష్ట్ర )డికి చె వలసి సిన విష 

వ॥ పాండవులు కల్మషాయత, చిత్తులు గామియు మీరు 

జి లేమియు విచారింపు మేను మొక్కి, వేడికొనియెద 

వారల దెస గోపంబు లేకుండ వలయు” . 

నని పలికెను, 

పెంటనే గాంధారి వైపు తిరిగి యామెను పొగడెను. దురో$ 

ధనుని వలననే యింత కష్టము దాపురింఛెనని చెప్పి 

. వ! పాండవుల పలనం దప్పు లే దని. (యెఖుంగుదు గాదె. _ 

. వారల కలుగ కుండున ది న్ వలిగి చూచినది .. 
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[దిలోకంబులు భస్మీభూతంబు" లగు నటీ తపి", 

[పభావంబునం _బసిద్దవు గావున నిన్నుం దారం 

నని పల్కెను (87. గాంధారి శ్రీకృష్ణుని .. యనునయ 

మని తో 
పూర్వక. డ్రొర్థనను విని, శ్రీకృష్ణునితో. 

.. వ॥ “అది యంతయు సీ చెప్పి నట్టిద. యని” Gr పలి 

శెను. మటియు నెక్కువ బాధ కలుగుటచే నామే ముఖమునకు చీర 

నడ్డము పెట్టుకొని యేడ్చెను. అప్పుడు మరల ఫ్రీకృష్ణు. డామె 

నోదార్చెను. పిమ్మట వారి సనుమతిని పొంది . థ్రీకృష్ణుడు పాండ 

పల యొద్దకు. వెళ్ళెను, 

yey 

క. 146 'సహాయ వరములు. 

ఆంథి నుహభారతములోని. సహాయ: వరములను ' (పథాన 

ముగా నాలుగు వర్గములుగా విభజించ వచ్చును, 

1. సమరమున "|వత్యక్ష 

డి సమరమున పరోక్ష. 

ల సారధ్య 

థు ఇతర సహాయ వరములు 

వ. సమరములో [పత్యగ్ష సహాయములు 

యుద్దము న _వథాన వ్యక్తులకు తది తరులు జేయు సహా 

యము లీ వర్గమున చేరును ఇవి దుర్యోధనార్జులకు శ్రీకృష్ణ; దురో 

ధన; ధర్మరాజులకు శల్య; అర్జునకు సాత్యకి సహాయములు. 
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BLL. 461.1. 'మర్యోథనార్జులకు థ్రీకృష్ణ సహాయము 

ఈ వృ తాాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ” పర్వము 

[పథమాశ్వాసములో (8.77) గలదు. సమర సహాయ్యమును కోరిన 
వారు దుర్యోధనార్జునులు కాగా సమ్మతించిన వాడు శ్రీకృష్ణుడు. 

సంధి [పయత్న ములు వ్యర్థము కాగా సమరము సన్నగ్ధమై 

నది. కౌరవ పాండవులు బల సమీకరణకు సన్నద్దులయ్యిరి, అందులో 

భాగముగా దుర్యోధనార్జునులు ద్వారకకు కదలిరి, అపుడు. శ్రీకృష్ణుడు 

నిదురించు చుండెను. ముందుగా చేరిన దుర్యోధనుడు కృష్ణుని తల 

వైపు కూర్చొ నెను. పిమ్మట నచ్చిన అర్జునుడు కృష్ణుని పాదముల 

కడ కూర్చొనెను, కొంత సమయమునకు శ్రీకృష్ణుడు లేచి మొదట 

“అర్జునుని” పిమ్మట దుర్యోధనుని జూచెను, వారిని గౌరవించెను. 

వా రే పనిపై ఎవచ్చిరో యడిగెను. మొదట దుర్యోధమడు. 

ఉ॥ కయ్యము సేయ వగన్ సహాయముం 

గోరి భవత్సకాశమునకుం జనుదెంచితి మేము వీరు 'నీ 

కారయ నొక్కరూన హృదయలబున జేర్చిన-వాంధ 

వంబునన్” (19) 

అని కోరెను. మరియు తాను ముందుగా వచ్చి నట్లు తెలిపి “లోక ధర్మ 

ముననుసరించి సహాయవడుమని (పార్థించెను, అంత కృష్ణుడు_ 

“నీవిబమున్ను వచ్చినప్పటికి పొర్గుని తొలుత జూచితిని, ఇద్దరికి 
: థి ది 

'సహాయపడుట 'నాధర్మము, 'నిరాయుధుడసై'న తానొక వైపున 

నాయుధ థారులైనపదివేల మంది యనుచరు లొక్టవెపున.. పోరాడు 

దురని "విశదము చెసెను, 

ళు 

A శ 
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కం॥ ఈ రెండు దెంగు లందు సెయ్యుది (ప్రియ మె 

వాస్టరికి జెప్పుడు దొలితొలి 

గోరికొనన్ బాలునికి దగుం బాడిమెయిస్ (75) 

అని పలికెను, అర్జునుడు కృష్ణుని కోరికొనగా దుర్యోధనుడు పదిఎల 

ఇ 

నుందిని కొరుకొనెను, 

$[1.1.4.0.1.2 దుర్యోధనునకు. శల్య. సహాయము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము ఉద్యోగ వర్వము 

(పథమాశ్వా సము (1.109)లో కలదు. యుద్ద సాహయ్య మడిగిన 

వాడు దుర్యోధనుడు కాగా సన్ముతించిన వాడు శల్యుడు. 

శల్యుడు మ దదేశాధిపతి, పాండవులకు మేన మాను వరుస, 

కనుక శల్యుడు “శ పహ్హావ్యము” నందున్న పాండన్తల కడకు పయ 

నము సొగించెను, ఈ విషయము తెలిసిన దుర్యోధనుడు శల్యుని 

సైన్యమునకు చక్కని యేర్చాట్లను వేసెను, శల్యుడు సంతోషించెను, 

నదుపాయములను సమకూర్చిన వారు పాండవులని తలచి వారిని పిలు 
వుడని యాదేశించెను. అప్పుడే దుర్యోధనుడు శల్కునీ రడ నిల్చి 

యిదంతయు తన యేర్చాట్లని విశదీకరించెను. శల్యుడు సంతసించి 

యిష్ట వరమును కోరుకొను మనెను. దూర్ రో్యోధనుడు _ 

క౦0॥ “__- నాకు న 

మాత్ఫుడపై. పూని నడుపు మ త్నెన్యంబుస్” (85) 

అని _(పాక్థంబెను,. పాండవ్లలును థార్తరాలమ్టులును తన కభొకటియి 

యగుట వలన దుర్యోధనుడు కోరినట్లు చేసెదనని నమ్మకమును కలి 

గించెనుం 
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3.1.1.4,6,1.3 ధర్మరాజునకు శల్య సహాయము 

ఈ వృత్తాంతము భారతభాగము “ఉఊద్యోగ”ిపర్వము (పథమా 

శ్వాసములోను (104_115_215_216) భీష్మవర్వము (ప్రథమాశ్వానము 
లోను (11) కలదు, కోరిన వాడు ధర్మరాజు, కాగా కోరిక మన్ని౦ 
చిన వాడు శల్యుడు. 

శల్యుడు సుజనుడు, అతనికి కురు పొండవుల పట్ల నేకాభిిపా 
-.యమే కలదు, పాండవులు ఊవ ఫ్లావ్యములో నుండగా శల్యుడు 

వారిని కలిసి కొనుట'కై వెళ్ళెను, దారిలో. దుర్యోధనుడు శల్యునికి 

నన్ని సన్నాహములను చేసెను, కాని చివరకు పొండవుల కడ చేరెను 

ధర్మరాజు శల్యునితో కర్గునకు సారథివి కమ్మని యదియ వరమని 

యడిగెను, ఒపిగా 

వ॥ “సమర సమయంబున నిరాకరించి పలికి కగు చిత్తంబునకుం 

గలంక పుట్టించి పొర్గు రక్షింప వలయు నరృత,;0 బని 

యనుమానింపక మతార్థనంబున నెల్ల భంగుల నివ్విదం 

బనుష్టింప వలయు నని యభ్యర్థించెను” 

(ఉద్యోగ. (ప,అ.110) 

“శల్యుడు సమ్మతించుచు తాను కర్ణసారధియయినను పార్టుని కొచెదనని 

“భరోసా” యిచ్చెను. 

యుద్ధమునకు ఖీష్మాదుల నుండి యనుమతిని ధర్మరాజు తీసి 

కొను నపుడు కర్ణునకు శల్యుడు సారధి యగుట సంభవించునని పలికి, 
వ॥ “కయ్యుంబు నప్పుడు కర్ణుతేజంబు దూలం బలికి యతని జిక్కు 

వజుప వలయు నని -వరంబు గోరెను.” (భీ. ప,ఆ101) .. 

అందుకు శల్యుడు “అట్లు చేయుదునని పలికెను. (181) 



కేరి 

8,1.1.4.6.1.4 ఆర్జనునకు సాత్యకి సాహాయ్యము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము (ద్రోణ పర్వము కృతీ 

యాశ్వాసము (278 907,లో కలదు, సహాయమును కో నవాడు ధర్మ 

రాజు కాగా సమ్మతించిన వాడు సాత్యకి, 

అర్జునుడు జయ దథుని సంహరించెదనని (వతిన చేసెను, సమ 

రము ఖీకరముగా సాగినది. ఆ నాటి యుద్ధములో శ్రీకృష్ణుని పాంచ 

జన్యము మా[తము వినబడినది. అర్జునుని దేవదత్తము వినబడలేదు 

ఈ పరిస్థితిలో ధర్మరాజు దిగులొందెను. అర్జునునకు నేదో యాపద 

వాటిల్లై నని భయవడెను. సహాయముగా వెళ్ళుమని సాత్యకిని 

కం॥ కురు బలము సొచ్చి నీ దగు 

శరముల దరృంబు సూపి చయ్యన జని య 

"న్నరు గైకొని నా యుల్లము 

పరితాపము దీర్పవే నృపాలురు మెచ్చస్” (220) 

కోరెను. “అర్జును” న కెట్టి యాపదయు రాదని సాత్యకి పలుమార్లు 

చెప్పెను. వస్తుతము ధర్మరాజు రక్షణ మవశ్య కర్తన్య మబెను, కాని 

తనకు రక్షణగా ధృష్టద్యుమ్ను డున్నా డనియు కిండికి సహాయముగా 

సాత్యకిని వెళ్ళువునియు బలవంతము చేసెను, సాత్యకి వెళ్ళక తప్ప 

లేదు. 

4.1 1.4.6.2 సమరమున పరోక్ష సహాయ వరములు 

పాలకులకు కష్టమంను కలిగించు దుష్టులను, మరణ మాసన్న మె 

నపుడు దుష్టులతో కలిసి యున్న సజ్జనులను, వీలు లేక దుష్టుల పక్ష 

మున మండి విజృంభించి పోరాడుచున్న గొప్ప వారిని. వధించుటకు 
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పరోక్షముగ సహాయపడు విషయము లీ భాగమున చేరును. ఇట్లు 

హాయపడిన వారు శివ కేశవులు, శ్రీకృష్ణ, అగస్త్య మహర్షులు, చ్ 

3.1146౬1. ఇం|దునికి శివ, కేశవుల వరములు 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము పంచ 

మాశ్వాసములో (428-420 గలదు, వృ తాసురునిపై విజయమునకు 

ఇం|దుని ప్రోత్సహించిన వారు దేవ బుసులు. వర (వదాతలు శివ 

కేశవులు, 

పూర్వను దేవేం[ద వృ|తానుర సమరము ఖీకరముగా. సాగి 

నది, ఉజ్జ్వల రథముగెక్కి ఇం|దుడసురుని పైకి నురికెను. కాని 

లాభము లేక పోయినది. అసురుడు మహాబలమును వినియోగించెను, 

ఇం దుడు మూర్చితుడయ్యెను, దేవతలు వసిష్థాది మునులును ఇం 

దుని మూర్న సుండి తేర్చిరి. సమరమును చూచుటకు బహ్మ, హరి 

రుదులు వచ్చిరనియు పోరుకు సిద్దము కమ్మని వసిష్టుడు ఇం |దుని 

| పోత్సహించెను. అపుడు 

చం] “__---- దేవగురు డస్హ మునీం్యదులు దాను నమ్మరు 

తతి విజయము గోరి హరు బార్ధనసేయ దదీయతేజ ము 

ద్దత చటుల జ్వరం బగుచు దైత్యపతిం బొదిఫస్ సురేశ్వరో 

ద్యత కులీశేంబు బొందె హరి దత్సమయంబుని (424) 

ఆ సమయమున రు [దుడు వృ వాంసుళలు ని 
ల్ 

కం! “*_ _- -ఎాఅబ్బలము నా 

ఘన తేజము చేత నడగు గడగు” (ARE) మని ఇం దుని 

[(పేరేపింపను. హర తేజనుతోను, వ[జాయుధమునందు జేరిన హరి 

హాయ్యముళోను, “oe చుడు” వృ (తాసురుని సంహరించెను, 
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3.1.1.4.6.2.2. అశ్వత్థామకు మహేశ్వర వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన. భారతభాగము, సౌప్తిక పర్వము 

(వథమాశ్వాసములో (84184) కలదు. వరమును, కోరినవాడు 

అశ్వత్థామ కాగా వర పదాత శివుడు, 

కురుక్షేత్ర సమరము ముగిసినది, పాండవులు జయించిరి. 

కౌరవులలో దుర్యోధనుడు తక్క యితరులు మరణించిరి, దురో క్ర 

ధనుని చెలికాడగు “అశ్వత్థామ “అపాండవము” చేసెదనని _వతిన 

పలికెను. ఆ మాట [పకారము పాండవ శిబిరమునకు చేరెను 

అచట నొక భూతమును ధర్మించెను, ఆభూతముపై బాణములను 

[వయోగించెసు. కాని యా భూతము బాణములను (మింగెను. 

అప్పుడతనికి ననేక జనార్థనులు కనబడిరి, ఆంత “అశ్వత్థామ” 

నిరుత తృరుడయ్యెను: “వశ్చాత్ర, స్త్రయ్యెడను, భూ తాధిపతిని కొలిచిన 

తన కష్టము ీరునేమో యని తలించి' ప్రార్థించెను. అంత బంగారు 

చేదిక కనబడినది. కొని యా వేదిక మంటలతో వెలుగు చుండెను, 

అం దాత్మాహుతిని చేసికొన నిశ్చయించెనుం అపుడు వథమ 

గణను సాక్షాత్కరించెను. ధనుర్భాణములను వేదికలో వేసెను" 

చాలక తాను “ఆంగీరస” గో|తజుడనని యూర్థ్యబా హు డై యగ్నిలో 

దుమికెను. కాని శరీరము కాల లేదు. శివుడు మెచ్చుకొనెను 

వ॥ “మహనీయ ఖడ్గం బవ్వి పని చేతి కిచ్చుచు నకం 

డెలటుంగ కుండ డేజోరూపంబున నతని తనువున 

నా వేశించెను” (18h) 
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8.1.1.4.6.2,8. ఢీకృష్ణుని వరము భీష్మ వధార్థము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము భీష్మ పర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (4.21) గలదు. వరమును కోన వాడు ధర్మరాజు, 

వర(పదాత థ్రీకృష్ణుడు. 

కురుక్షే|త సమరములో మొదటి రోజున భీష్ముడు విజృంభించి 

పాండవుల సైన్యమును కకావికలు చేసెను, ఆ రా|త్రి ధర్మరాజు 
తన తమ్ముళ్ళుతో కలిసి శ్రీకృష్ణుని శిబిరమునకు వెళ్ళెను. ఫీష్ముని 

విజృంభణమును విశదికరించి యతనిని ఢీకొన భీమార్జునులు చాల 

రనియు కనుక కాననముల శేగెదనని తెలిపెను. శ్రీకృష్ణుడు ధర్మ 

రాజు ;దైన్యమును గుర్తించి 

ఉఊ॥ “నెవ్వగ యింత యేల విను నీ కెదు 'శెవ్వరు నీదుతమ్ములం 

దెవ్వరు సూచినన్ జగము లిన్నియు గెల్వ గలారు లాపునం 

గౌవ్విన భీమ్మ నోర్చు రణకోవిదుడ్రైన శిఖండి యేను నీ 

కొవ్వని వారి చెల్ల (గమయుకి అయం బొనరింతు 

. చెమ్మెయిన్” (11) 
అని తన సొ హాయ్యమున నొక్కి వక్కానించెనుం 

$110824 అగస్త్యమహర్షి సము[ద పానము 

ఈ వృతాంతము నస్నయ భారతభాగము ఆరణ్య పర్వము 

తృతీయా శ్వాసను (18.19) (39-42) లో కలదు, వరమును 

కోరినవారు దేవతలు కాగా ఉపాయమును సూచించిన వాడు విష్ణువు 

వర వదాత అగస్త్యడు, నం 
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కాలకేయులు రాక్షసులు. వారు దేవతలను బాధించుచుండిరిం. 

దేవతలు నిస్పహాయు లై విష్ణు. సహాయమును కోరిరి అగస్త్య 

నుహర్షి కడకు వెళ్ళుడని విష్ణువు తెలిపెను, దేవతలు అగస్త్వ్రమహార్షి 

కడకు వెళ్ళి 

కం॥ “అవర హితంబుగ జగదహి 

తము దలుగుము పేర్మితో బుధస్తుత గుణ” (sy 

అని (పార్థించిరి, వారి ప్రార్థనను అగస్త్యుడు మన్ని ౦చెను, 

9.1.1.4.6.. సారథ్య సహాయ వరములు. 

అం (ధే మహాభారతము లో సారథ్య సహాయ వరములు. రెండు 

1 ఆ థీకృష్ణుని పరము 2) శల్యుని వరము 

3.1.1-4.6.9.1.  విజయునకు థీకృష్ణ సారథ్యము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభోగము ఉద్యోగ పర్వము 

|[పథమాశ్వాసము (84-90) తో కలదు, కృష్ట సారథ్యమును కోరిన 

వాడు అర్జునుడు కాగా వర పదాత శ్రీకృష్ణుడు. 

దుర్యోధనార్జునులు సమర సహాయార్థమై. కృష్ణుని కోరిరి. అర్జు 

నుడు నిరాయుధుడైన కృష్ణుని కోరుకొనెను, ఆయుధధథారులై న పది 

చేల మందిని దుర్యోధనుడు కోరుకొగెను. దుర్యోధనుడు హస్తినకు 

మరలగనే శ్రీకృష్ణుడు తన్నెందుకు కోరు కొంటివని _ “అర్జునుని” 

(పశ్నించెను, అంత అర్జునుడు విజయమునకు కృష్ణుడు మూల 

మనియు నెదుటి పక్షముననున్న చో వారికే విజయము దక్కుననియు 

స్వవక్షమున నున్న యెడల కీర్తి (వతిష్టలు తమకే దక్కుననియు 

స్పష్టము చేసెను, పైగా 
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కం॥ “సారథ్యం బొనరింప మ 

పాఠ కృషపాలీల నెల్ల భంగుల నా కీ 

గౌరవమును జిరకాలము 

గోరిన యది నిమ్ము గుణరత్న నిధీ” (05) 

అని [పార్టించెను. తాను సారథియై యసమాన సమర విన్యాసము 

అకు దోహదము చేసెదనని కృష్ణుడు “అర్జునున”కు విశ్వాసమును 

కలిగించెను. 

91.1.46.8.5, కర్గునకు శల్య సొరథ్యము 
క్ 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము కర్ణ పర్వము |వథ 

మాశ్వా సము (229-౭56, 908-814)లో కలదు. వరమును. కోరిన 

వాడు దుర్యోధనుడు కాగా కర్ణునికి సారథిగా నుండుటకు సమ్మఠి0 

చిన వాడు శల్యుడు, 

కౌరవ పాండవ సమరము భయంకరముగ సాగెను, కౌరవ 

పక్షమున భీష్మ (దోణాదులు పోరాడిరి, ఆపె కర్ణుడు సైన్యాధిపతి 

యయ్యెను. మొదటి రోజు యుద్ధము గడచినది, రెండవ నాటి 

యుద్ధము మొదలై నది, ఆ నాడు కర్ణుడు దుర్యోధనుని దగ్గరకు 

వెళ్ళి తనకు శల్యుడు సారధి యగుట తగునని వలికెను. దుర్యో 

ధనుడును సమ్మతించెను. వారిరువురు శల్యుని కడ కేగిరి. దురో 

ధనుడు 

గ 

బి 

సి వినతుండసై వేడికొనియెద రాజుల 

నడును నీ దగు సౌమనస్య మెజిగ 
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యర్జును నని డెగబార్చగ వలయుట 

యూహించి సంభ శోత్సాహ లీల 

ఆ.వె! “గావు మితవి ననుచు గర్భుని జూపి యా 

తని రథంబు గడపు మనఘి (2415) 

కం॥ “ఇమ్మివ్వరమ్ము సార 

థ్యమ్మి తనికి జేయు” (247౧) మని శల్యుని (పొ ర్థించెనుం కాని. 

కర్ణుని కులమును తడవి శల్యుడు నిరాకరించెను. సారథ్యమున కృష్ణుని 

కంటె గొప్ప వాడవని శల్యుని దుర్యోధనుడు పొగెడెను, తన పరిస్థితిని 

వివరించి |బతిమాలెను. అంత నతడు సారథ్య సమయమున కర్ణునితో 

విచ్చల విడిగ మాటలాడినను కర్ణుడు తప్పూ పట్టకూడదని యు నబ్దైన 

సారథ్యమును చేసెదననియు (వతిన పలికెను. కర్ణుడందుల కంగీక 

రింగా శల్యుడు కర్ణునికి సారథి యయ్యెను. 

ల.1,1.4.6.4. ఇతర సహాయ వరములు 

ఇవి రెండు 1, శ్వేతకికి ఇందుశేఖరుని సహాయము 
2, ఇం |దునకు శ్రీకృష్ణుని సహాయము 

ఫీ 114004, 1, శ్వేతకికి ఇందుకే ఖర వరము 

ఈ వతాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది” పర్వమషమా నాలి 
రు 

శ్వాసము (249.247)లో కలదు, వర పదాత ఇందుశేఖరుడు కాగా 

వరాను [గహమును పొందినవాడు శ్వేతకి, 

శ్వేతకి రాజర్షి, అతడనేక యాగములను చేసినవాడు. ఒకసారి 

శత వార్షిక స తయాగమును చేయుటకు సమకద్దెను. కనుక బుత్విక్కు 
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అను (ప్రార్థించెను. కాని వారు నిరంతర 'క్లేశమునకు సమ్మతించలేదు, 

ఈశ్వరుడు యాజకత్వమును జేయగలడని సూచించిరి. శ్వేతకి _క్తైలా 
సమునకు వెళ్ళి యు[గతవమును వేసెను. పరమేశ్వరుడు (వత్యక్ష 

మయ్యెను. శ్వేతకి తనకు బుత్విక్కుడవు కమ్మని శివుని (ప్రార్థించెను. 

అంత శివుడు యాజకత్వంబు | బాహ్మణులకు తగును గాని యితరులకు 

కాదని “అగ్ని” దేవుని తృ సుని చేయుమని యానకిచ్చెను, శ్వేతకి 

“అగ్ని”దేవుని పూజించెను. అతని నిష్టకు యాగ నిర్వహణ కాంక్షకు 

సంతృప్తుడె “ఈశ్వరుడు” దుర్వాసుని పిలిచి 

కం॥ “ఈత డన వరత యజన 

[పీతుం డీతనికి దురిత భీతునకు మనః 

(్రీకిగ నారి జ్యమ్ము మ 

హాతేజోధికుడ చేయు మని దయ బంచెస్” (248) 

శ్వేతకి యాగమునకు తాను సహాయ వడకున్నను నితరులను నియ 

మించుట విశేషము, 

ల, 1.1.4.6.4,2, ఇం|దునకు శ్రీకృష్ణుని సాహాయ్యుము 
కు 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతఖాగము “ఆది” పర్వ మష్టమా 

శ్వాసము (818-8£1)లో కలదు, వరమును కోరినవాడు ఇం(దుడు 

_ శాగా వర్మవదాత శ్రీకృష్ణుడు. 

అగ్ని ఖాండవవనమును కాల్చు వేళ థ్రీకృష్ణార్దునులు సహాయ 

పడిరి, ఇం (దుడు శీకృష్ణార్టునులను సామాన్యులుగా తలంచి హోరాడి 

యోడి పోయెను. అపుడు థీకృష్ణార్ధునులు నర నారాయణులని దివ్య 

వాణి పలికినది, అంత “ఇం (దుడు” కృష్ణార్జునుల కడకు వెళ్ళెను, 

అర్జునునకు ననేకా స్రములను నిచ్చి శ్రీకృష్ణునితో 
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వ॥ “అర్జునున కెప్పుడు నిష్ట సఖుండవై యుండుమని” (821 

(పార్థించెను. కృష్ణుడందులకు సమ్మతించెను, 

3.1.1.47. ఉపాయ వరములు 

ఆంధ మహాభారతములో “ఉపాయ” వరములు పదమూడు 

గలవు, వీటిని దైన, బుషి, మహావీర పోక్కములని వర్గీకరించ 

వచ్చును, 

d.l.ll7T.l. చైవ |పోక్షములు 

దేవతలె యుపాయమును సూచించినవి దైవపోక్తములు. 

(బ్రహ్మ, విష్ణు, సూర్యు లల్జీవారు, 

కేం 41410 [బహ్మ వరములు 

(బహ్మ, దేవతలకు, గరుత్మంతునికి సూచించిన యుపాయము 

లిక 0111. దదిచిసం (పొర్ధనోపాయము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

తృతీయాశ్వాసము లోను (1-81) తిక్కన భారతభాగము శల్యపర్యము 

ద్వితీ యాశ్వాసములోను (204207 గలదు. కథ యించుమించు సమూ 

నము, వర|పదాత (బహ్మ కాగా వరాను[గహమును పొందిన వారు 

దేవతలు, 

కృత యుగములో దేవదానవులకు ఖీకర సనురము జరిగెను, 

దానవులకు విజయమును దేవతలకు పరాజయమును కలుగుచుండెసు* 

వృతాసురుని విజ్బంభణమునకు “ఇం |దుడు” తట్టకొనలేక బోయెను. 



028 

దేవతలు |హ్మ దేవుని శరణుజొచ్చి రి. |బహ్మ దథిచిని వేడుడని యు, 

నతని “అస్తుల” నాయుధములుగా చేసుకొనుడనియు తెలిపెను, 
[బహ్మ యాదేశము మేరకు దేవతలు దథీచిని కోరిరి. అతడు 

సంతసించి, కృతార్థుడనై తినని పలికి 

వ॥ “దేవ హితార్థముగా నిజ ప్రొణంబులు విడిచెను.” 

(అరణ్య 1.6) 

అతని “అస్తులొతో వ[జాయుధము “ఇం (దుని”కిని, నితర దేవతలకు 

నితర యాయుధములుగా సిద్ధమయ్యెను. 

కి. 11040112. అగ్ని సం [పార్ణనోపాయము 

ఈ వృ తాంతము తిక్కన భారత భాగము అనుశాసనిక” 

పర్వము తృకీయాశ్వాసములో (141-151) గలదు. ఉపాయమును 

సూచించినవాడు |బహ్మ కాగా వరాను[గహమును పొందిన వారు 

దేవతలుం 

తారకుడు రాక్షసుడు, అతడు దుర్ద్ణయుడుగా నుండగా దేవతలు 

బాధలకు గురియైరి. తారకాసుర సంహారము త్వరితగతిన సాగవల 

యునని దేవతల యాశయము. కనుక వారు |బహ్మను కోరిరి. అగ్ని 

దేవుని నాశయించి (పార్ధనము చేయవలసినదిగా వారిని |బహ్మ 

యాదేశించెను. దేవతలు అగ్ని కడకు వెళ్ళి, 

వ॥ “తారక రైత్యు జేయు బాధ లెజీంగించి వాడేమి యుపాయం 

. బునం దెగటాటు న త్తెణం గాపొదింపుమని నిన్ను (_వార్థింప 

వచ్చిరిమని పలికిరి” (148) 
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అప్పుడు అగ్ని తనలో (వకాశించు శంభుని వీర్యమును గంగలో 
విడిచెను, ఆ వీర్యభారమును గంగయు భరించలేక పోయినది. "తన 

భారమును పర్వత తటమున శరవణస్థము గావించినది. అక్కడ 

కుమారస్వామి జన్మించెను, అప్పుడే యారుగురు కృలికలు “నా 

కొడుక్కు నా కొడుకు” అని లాలించిరి, బ్రహ్మ బాలుని పూజించి దేవ 
సేనానిగా జేసెను, 

తారకాసుర సంహారమును 'త్వరిత గతిన సాగుట యాశయము, 

కనుక దేవతలు |బహ్మను కోరుట తవ్వుగాదు, దిని వలన “అగ్ని” 
వీర్య తేజమును వదలుట, గంగ భరించకుండుట. తేజమును రెల్లు 
గడ్డిలో దాచుట మొదలగు కార్యములకు నవకాశ మొసంగెను. అగ్ని 

దేవుని వేడుడని యుపాయమును చెప్పిన వాడు |బహ్మ, 

కి 1.147110, అగ్ని జ్వాలోప శాంతికి నుపాయము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” 
పర్వము ప్రథమాశ్వాసము (41.234 లో గలదు, వర్మపదాత 
బ్రహ్మ కాగా వరాను[గహమును జొందిన వాడు గరుత్మంతుడు, 

గరుత్మంతుడు ఖగరాజు, అతడు తల్లి దాస్యమును తీర్చుట.కై 

“అమృ తార్థము” దేవలోకమునకు వెళ్ళెను, ఆమృతము చుట్టును 

అగ్ని వెలుగుచుండెను, తన యీకలు కాలి పోవునని గరుత్మంతుడు 

భయవడెను. కనుక (బహ్మదేపుని కడ కేగెను అగ్ని భయమును 
బాస్తకొనుటకు నుపాయమును వేడెను, అంత నతడు 

చం! క” వెన్న పై పయిన్ 

వితతము గాగ జిహ్వలకు (వే గగు నట్లుగ జాల పై చినం 

బతగవరేణ్య [మక్క బడు బావకు డయ్యెడ జొచ్చి నీదు వాం 
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ఛితము ఫలింప సత్వరత జేకొను మయ్యుమృ తంబు (ఫి 

అని యుపాయము నను గహించెను, గరుత్మంతుడు గోపుల మంద 

కడకు వెళ్ళి కొండంత వెన్నను సికరించుకొని అగ్ని మీద వేసెను, 

అగ్ని జ్వాలలు తగ్గగా “అమృతము”ను తీసికొని పోయెను. 

dl. lat. ltl 2e విష్ణుమూర్తి వరములు 

ఇం|దాది దేవతల కిచ్చిన వరము లీ వర్గమున జేరును. 

2 1.1.4 7,1,2.1. వృత సంహారోపాయము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారత భాగము “త ద్యోగ” పర్వము 

వథమాశ్వా నములో (127-189 గలదు. ఊపాయమును సూచించిన 

వాడు శ్రీహరి, |వయోజనమును పొందిన వాడు దేపేం |దుడు. 

వృత్తాసురుని ధాటికి తట్టుకొనలేక “ఇం (ద్రుడు” మందర గిది 

శిఖరమున దాగెను, దేవతలు ఇం|దుని నన్వేషింప సాగిరి. చివరకు 

శ్రీహరి కడకు వెళ్ళుదమని నిర్ణయించిరి. అట్లు వారు శ్రీహరి దగ్గరకు 

వెళ్ళి వృత్తాసురుని చేతలను విన్నవించిరి. ఆ మాటలను వినిన 

విను డాతని తోడ నమర విభునకు దగ బోం 

డొన రింపు డొక్కు సమయం 

బున నడకువ గుభిశధార బొందెద నేనున్” (181) 

ల | అ క్క 

అనీ. సృష్టము చేసేను, అత్తే విష్ణుమూ ర్తీ కులిశవుున (ప వేశింళోో 

వృ తొసురుని సంవోరమునకు సహాయవడెను 
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4.14.72 కాలకేయ సంహారోపాయము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్యపర్వము 
తృతీయాశ్వా సములో (శ-17) గలదు, వర పధాత విష్ణువు, వరాను 

గహమును పొందిన వారు దేవతలు. కాలశ్రేయులను చంపుటకు 
విష్ణుమూర్ని యిచ్చిన యుపాయమే వర ఫలితము, 

వృతు డొక రాక్షసుడు. అతనిని “ఇం|దుడు” సంహరించెను" 

కాని వృ [తుని యనుచరులై న కాలకేయులు వలాయనులై రి. వారు 

సము[దమున దాగిరి, పగటివేళ దాగి రాత్రివేళ నొడ్డున చేరి చ్యవ 

నాది బుషులను బాధింప సాగిరి. అందువలన వారు యాగములను 

మానివేసిరి, అపుడు “ఇం దా”దులు విష్ణువుని శరణు జొచ్చిరి, అంత 

నతడు 

కం॥ “వరుణ జలంబుల మి(తా 

వరుణ తనూజుండు వీర్య వంతుండై చె 

చ్చెర (దావ నోపు నిందజు 

నరుగుడు _ౌర్థింపు డమ్మహిత్ము నగస్స్యున్” (17 

విష్టుపు యొక్క యాదేశముతో దేవతలు “అగస్త్యు”ని కడ కేగి 

(సౌర్థించి కార్యమును విర్వర్శించుకొనిరి, 

dll l2d అశ్వ మేథయాగ సన్నా హోపాయము 

ఈ వృ తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఊద్యోగ” పర్వము 

_సథమాశ్వాసములో (118-168) గలదు, వర |వదాత విష్ణుమూర్తి 

కాగ వరాను[గహమును పొందిన వారు దేవతలు, 

పూర్వము నహుషుడు నూరు యాగములను వేసి “బం [దణ 

పదవిని చేపదెను. “ఇం చుడు” స్వర్గమును వదలి పలాయను 
రు or 
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డయ్యెను. నహుషుడు శచీదేవిని కామించిన. దేవతలు దిగులు 

చెందిరి, శచీదేవి బృహసృతిని శరణు జొచ్చి నది, ఠః వార్త విని 

నహుషుడు దేవతలను మందలించను. వారు బృహస్పతి దగ్గరకు 

వెళ్ళి శబీదేవిని పంపుడని కోరిరి, కాని చివరకు శచీదడివియే కాల 

వ్యవధిని కోరుట తగునని సూచించిరి, బృహస్పతియు సమ్మరించెను. 

శచీదేవియు కాలవ్యవధి నడిగినది. నహుషుడు సమ్మతించెను, ఇం 

తలో దేవతలు విష్ణుమూర్తి కడకు వెళ్ళి “ఉపాయము” నభ్యర్థించిరిం 

“అంత విషువు 

కం॥ “హయ మేథంబున నాకుం 

[బియ మొనరింపగ వృత ఖీదికి బుణ్యో 

దయ మగు” (18౧ నని తెలిపెను. 

దేవతలు “ఇం [దుని” కడ కేగి యతని జిత “అశ్వ మేథి యాగమును 

చేయించి కల్మష రహితుని జేసిరి, ఇంతలో “అగస్ఫ్య” మహర్షి శాప 

ముతో నహుషుడు భూలోక పతితు డయ్యెను. 

9,114,718, శకి, గహణమునకై సూర్యోపాయము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎట్జన” భారతభాగము “అరణ్య” పర్వము 

సప్త్పమాశ్వాసములో (283-805) గలదు. ఉపాయమును సూచిందిన 

వాడు సూర్యభగవానుడు కాగా సమ్మతించిన వాడు కర్ణుడు, 

కర్ణుడు కుంతి ప్కుతుడు, సూర్య తనయుడు, కనుక సూర్యుడు 

తన కుమారుని క్షేమమును కోరి బాహ్మణ వేషములో కర్ణుని దగ్గరకు 

వచ్చెను. ఇం|దుడు (బాహ్మణ వేషధారియై కవచ కుండలముల నడు 

గుననియు వాని నీయ వలదని యు హెచ్చరించెను. నీ వెవరి వని 
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యడుగగా తాను సూర్యుడనని పరిచయము చేసికొనెను, అంత కర్ణుడు 

కవచ కుండలములను దానము చేయకున్నచో తన కప కీర్తియని 

విశదము జేసెను, తన్ను మాలిన ధర్మము మొదలు చెడ్డ వేరము కదా 

యని సూర్యుడు చెప్పినను కర్ణుడు సమ్మతించ తేదు. నురియు పతి 

కూల దుర్గ్హలిత వాక్యములను సహింపుమని (పొర్జించెను, కర్షనీ పట్లు ర్జు 

దల నర్గ్భము చేసికొని 

కే, గ “వత్స విను మింక నొకటి వాసనునకు 

గలదు దారుణంబును నమోఘంబుగై న 

శళ్ని యది నీకు నడుగుము సవినయముగ౫” (30%) 

కం॥ “తొలితొలి బలసూదనుజే 

జెలువుగ నా దివ్యశకి సేకుఅ గొని కుం 

డలములు గవచంబును నుటి 

యలఘుమతీ యిన్ము భ|ద మగు నట్లయినస్” (806) 

అని యుపహాయమును నూచించెను. 

పే jl, tee బుద పోక నులు 
el) 

అ జీ జ ఇఒ లీ ళల య నారద, సదవ్యాస బుషుల వరము | వర్గమున బరును. 

d.1.1,47.2.1. మరుత్తుని యాగ విధికె నారదోపాయపు 
అల్లా 
| 
లీ 

యు 

ఈ వృతాంతము తిక్కన ఖాతత భాగము “అవ్వ మధ” పర్వము 

_పథమాశ్యాసములో (40.46) గలదు, వరప్రదాత నారద మహర్షి 
(a 

వరాను (గ్రహమును పొందిన వాడు మరుత్తుడు. 

oY 

మరుకుడొకరాజా, అతడు కృత యుగము కాలము నాటి వాడు, 
అనాం 
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అతడు యాగమును జేయకోరి బృహస్పతి సర్థించెను, చేవ గురువు 

నిరాకరించెను. మరుత్తుడు విషాదముతో వెనుదిరిగి వచ్చుచుండెను, 

దారిలో నఠనికి నారద మహర్షి యెదురయ్యెను. మరుత్తుని దీన వద 

నమును గాంచి నారదుడు కారణము నడిగెను. నురుత్తుడు తన 

దెన్యమును | పకటించు కొనెను. అప్పుడు నారద మహర్షి బృహసృతి 
తమ్ముని పరిస్థితిని తెలిపి 

వ॥ “అతని పాలికి నరుగు మమ్మహిత్ముండు 

భవన్మఖంబునకు నుపదర్శనం బాచరించు” (42 

నని యుపాయమును తెలి పెను. సవర్హ్తు డెచ్చట నున్నాడో యతని 

యునికిని తెలియజేయుమని కోరెను. కాశీపుర ద్వారమున శవమును 

ముందిడుకొని యున్నచో సెవడచ్చ్నటికి వచ్చి వెను దిరిగి పోవునో 

యతనిని సంవర్తునిగా గెజుగు మనియు,  సంవర్త డున్మత్తునిగా 

[పవర్శించుననియు నాచూకి తెలి పెను. అల్లే మరుత్తుడు సంవర్తుని 

గుర పట్ట గలిగెను. అతని సాహాయ్యుముతో “ఇం| దౌొదులను కూడ 

హవ్య భాగ స్వీకారమునకు నాహ్వానించెను. 

కింకర వ్యతా మూఢుడె విషాద వదనుడెన మగుతునికి సం 
వాటే వన. On P=) 

పర్తుని నియోగించుట “ఉహాయ వరము” కాగలదు, 

a.1l.ldt re వేదవ్యాస మహర్షి వరములు 

311.4 Tele ధృతరాష్ట్రునికి వాసుదేవా శయోపాయము 

ఈ వృతాంతము డిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ” పర్వము 

ద్వితీ యాశ్వా సములో (116-881) గలదు, వరమును కోరినవాడు ధృత 

రాషమీడు. వర్యపదాత వేదవ్యాసుడు, 
మయ 



ఖా అ Ur 

దుర్యోధనాదులకు పాండవులకు యుగ్గము జరిగిన చో నే పక్షము 

వైపున నుపాయ పొరుషములను గల వారున్నారని ధృతరాష్ట్రుడు 

సంజయుని నడిగెను, అంత సంజయుడు వేదవ్యాసుని స్మరింపు 

నువెను, ధృతరాష్ట్రుడు భకి భావముతో వేద వ్యాసుని తలంచెను, 

అతడు _పత్యక్ష మయ్యెను, వ్యాసుడు ధృతరాష్ట్ర సంజయుల చిత్త 

వృత్తులను దివ్యదృష్టితో గెటిగెను. _ కావున సంజయునిని |వసన్న 

దృష్టితో చూచెను. అతని సమక్షములో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి 

నిరుపక్షముల తారతమ్యుములను గురించి వాసుదేవుని గురించి తెలి 

పెను. సంజయుడు చెప్పినట్లు విని, యుద్ధమును మానునుని దుర్యో 

ధనునికి గాంధారీ ధృతరాషులు చెప్పిరి, కాని దుర్యోధనుడు వినలేదు, 

ఆ సమయమున వేదవ్యాసుడు తానే పూనుకొని ధృ తరాష్ట్రునికో 

వ॥ కృష్ణుడు నీకుం గూర్చు సవుం బరమాస్తు డెన సంజయు 

నతని పొలికిం బుచ్చి తది లెన్స కార్యంబయ్యె వీడును 

నమ్మహానుభావు వముహనీయ [పభావం బున్న రూపెజుంగు 

దీని బుద్ధి విని యద్దేవు నా (శయింపు వముతం డేకా (గ 

చిత్సులై యారాధించిన వారికి జేరువయగు గామ (కోధోప 

హతులై తమ తమ ధనంబులం దృప్తులు గాక యన్యాంబున 

పర్శించు వారలకు దూరంబై యుండు సెల్ల భగుంల నాతనిం 

జొచ్చి (బదుకు మని” (8౬) చెప్పెను, 

ధృతరాష్ట్ర డా మాటలను విని *పసాదం బట్టు చేయుదునని (వల్ 

తెలిపెను. మరల ధృతరాష్ట్రుడు వాసుదేవ నామ నిర్వచనమును 

శేట పరచి యతనిని పొందు నుపొయము నువదేశింపుమని సంజయు 

నడిగెను. సంజయుడు వాసుదేవ నామమును నిర్వచించి యతని 

నా_శయింపుమని సలహా నిచ్చెను. ఆ సలహాను ధృతరాష్రడు విని 
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శరణాగతు డైన గోవిందు నా్యశయించెదనని వలీకెను, మరియు 

పొరాశర్యునితి 

వ! దేవా యేను వాసుదేవుని శరణు సొచ్చి బదుకు వాడ 
ననుచు గృ తాంజలి యయ్యును” (sal) 

వ్యాస మహాముని యాశీర్య దించి మాయమయ్యెను, 

dl LAT 2D, అశ్వ మేథమున కె. ధనార్భనోపాయము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్యమేధివర్యము 

(వథమాశ్వా సములో (2.15) గలదు. ఉపాయమును సూచింబిన వాడు 

వేదవ్యాసుడు కాగా పాటించిన వాడు ధర్మరాజు, 

కురుక్షే॥ త యుద్ధానంతము భీష్ముడు “ఇచ్చా మరణమును 

పొందెను. ధర్మరాజు దహనాది [క్రియలను నిర్వ ర్తించెను, ఉదక 

తర్పణానంతరవు ధర్శరాజు సాన్ముస్యాను. శ్రీకృష్ణ, ధృతరాష్ట్రః 

వదవ్యాసాదులు ధర్మరాజు నోదార్చిరి, ఆంత వేదవ్యాసుడు ౪ అశ 

మేథిమును చేయుట తగునని ధర్మరాజు నాదేశించెను, అందులకు 

ధర్మరాజు యాగమునకు ధనము కావలయుననియు, పైగా దుర్యో 

ధనుని కోశాగారమున ధనము లేదని యము, యుద్దానంతరము (వజలు 

కోక సంతస్త్ర లె యున్నారనియు పలికెను, ఏదేని యుపాయమును 

సూచించుడని ధర్మరాజు చేతులు జోడించెను. అంత నాతడు 

సీ! “అనఘ మరుతుండు యజంజు సేసి మ 
యాం త్త 

హా ధనరాసుల నవని సురల 

కిచ్చె వా రవి గడు సెక్కుడె యుండుట 

[దవ్వి తండంబులు దమ గృహముల 
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నిడు కొని పెజఐ ధన మెల్లను నిధియు గా 

నిమ్మైన నెలవున నిడుచు నుండి 

యందజు నేక వాక్యత దిని చెవ్వరు 

గగినను నిది వారి ధనమ యనిరి 

అవె॥ మానవేం|ద యమ్మహి నిధానము దెచ్చి 

వలసి నట్లు నీవు వ్యయము సేయు 

మనెను,” (15) 

8.1 1,4.7.3. వీర |పోక్కములు 

ఖీష్మ, (దోణ, (వహ్లాదుల వరము లీ వర్గమున చేరును. ' 

3.1,1.4.7.9.1. భీష్మ వధోపాయము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము భీష్మ పర్వము తృతీ 

యాశ్వాసములో (275.415) గలదు, వరమును కోరిన వాడు ధర్మ 

రాజు, వర ప్రదాత, కీష్కుడు. 

భారత యుద్ధములో ' భీష్ముడు తొమ్మిదవ నాడు ఫీషణముగా 

విజృంభించెను. ఆ నాటి రాతి ధర్మరాజు తన సోదర థ్రీకృష్ణులతో 

కలిసి భీష్ముని శిభిరమునకు వెళ్ళి నమస్కరించెను. వచ్చిన' వని 

గురించి భీమ్ముడడిగెను. భీష్ముని గెలుచు విధమును ధర్మరాజు వేడెను, 

ఫీష్కుడు తాగెటువంటి వారికో యుద్ధమును చేయడో తెలిపెను. పిమ్మట 

వ॥ “మీకు నుపాయంబు సెప్పెద” (808నని పలికి శిఖండి జన్మను 

గురించి వివరించి. యా శిఖండిని ముందిడుకొని యుద్ధము చేపినచో 

తనను గెలువ వచ్చునని తెలిపెను. 
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dl 147.92, [దోణ వధోపాయము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము భీష్మ పర్వము పథ 

మాశ్వాసములోను (181) దోణ పర్వము పంచమాశ్వాసములోను 

గలదు. వరమును కోరిన వాడు ధర్మరాజు, వర|పదాత (దోణా 

చార్యుడు, 

భారత యు గ్గభూమిలో రెండు పక్షములును నెదురెదుగా మోహ 

రించెను, [పారంభ మగుటకు ముందు ధర్మరాజు యుద్ధానుమతిని 

భీష్ముని నుండి పొందెను. పిమ్మట [దోణాచార్యుని దగ్గరకు వెళ్ళి పాద 

ములకు నమస్కరించెను, యుద్దానుమతిని పొందెను. తనకు జయము 

కలుగున ట్లాశీర్వ దింపుడని యభ్యర్థించెను. తరువాత (దోణుని 

వ॥ “వధోపాయంబు వేడెను”(181) అప్పుడు (దోణుడు 

ధర్మరాజునకు 

వ॥ “ఏను బాయోపవేశంబున సన్న్య్యప్రు శస్తుండ వైనం 

జంపుటకు నోపు నట్టి వారికి నది దొరకొను బెద్దయు 

నమ్మ గలవాడు సెషృు నత్యంత దుస్పహంబైన కీడు 

మాట వింటినేని నట్టి వాడ నగుదు నప్పు డట్టి వగటికు 

నప్పని దీర్ప ననువై యుండు నని చెప్పెను” (161) 

8.1.124.7.8.8. . (వహ్లదుని ఐశ్వర్య సిద్ధికి హేతువు 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము తృతీ 

యాశ్వాసములో (182-146) గలదు, వరమును కోరిన వాడు 

బం [దుడు, వర _పదాత (ప హాదుడు, 

(పహ్తాదుడు రాక్షసరాజు, అతడు సత్కులీనుడు. ఆ కారణమున 

నతడిం దెశ్వర్శముతో రాణించెను. ఇం |దుడందుకు బాధ పడెను, 
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అకడు బృహస్పతిని సం|పదించెను. చివరకు బృహస్పతి శుకుని 

దగ్గరకు వెళ్ళుమనెను. శు|కుడును (వహ్లాదుని నా్యశయింపు మనెను, 

ఇం|దుడు |బాహ్మణ చేషములో (పహ్లాదుని దర్శించెను. తై౦లోక్య 

రాజ్యంబు సం (పాప్తంవై న కారణంబును (పశ్నించెను. దానికి సమా 

ధానముగా (బాహ్మణుల మనస్సునకు కష్టమును కలిగించనని యు 

నెవ్వుడును వారిపై నసూయ పడననియు, నిష్టముతో వారికి ధనము 

నిత్తుననియు, వారు మెచ్చునట్లు మంచిగ [సవర్తించుదు ననియు, 

దాని వలన నేను మహోన్నతుడసై తినని (ప్రహ్లాదుడు తెలిపెను, 

[బాహ్మణ వేషములో నున్న ఇం|దుడు మరల 

కం॥ “నీ శీలము నా 

_కనషూ దయ నానగవే మహాత్ముల దగ జెం 

దిన వారు బతుక వలదే 

యని దినత దోప” నడిగెను” (189) 

అప్పుడు |పహ్హాదునిలో ఇం (దునిపై దయ గలిగెను, అతడు (బాహ్మ 

ణుడు కాడని | పహ్ల్హాదు డను కొనెను, అప్పుడే ఇం(దుడు 

తే,గి1 “టాటా శీల సంపన్ను డగుచు 

జనియెన్” (141) 

తరువాత (పహ్షాదుని శరీరము నుండి యతనికి తెలిపి వరుసగా శీల 

మును, ధర్మమును, సత్యమును, బలమును, లక్ష్మీదేవియును వెడలి 

“ఇం[దుూని చేరిరి, 

8.1.1.4ఓ8. సందేహ నివృత్తి వరము 

ఒక వ్యక్తికి నెదుటి వ్యక్తి స్వరూపము పట్లనో లేదా నడవడిక 

పట్లనో నందేహము కలుగగా “అడుగుట ధట్టించుట” సందేహ నివృతి 
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యగును, ఇట్టివి “ఆం ధ మహాభారతములో. “ఏడు” గలవు, ఇవి 

నారాయణమూర్తి పట్ల గరుత్మంతుని, ధీష్ముని విజయము పట్ల ధర్మ 

రాజు కురుక్షేతమున పార్థ సారథి, అశరీర వాణి వట్ల ధర్మరాజు, 

యక్షాకారము పట్ల ధర్మరాజు, _్రాహ్మభో పదేశము పట్ల కర్ణ వ్యాస 

జన్మ పట్ల సుమంతాదుల సందేహములను తొలగించుట. 

3,1.1.4 8,1. _శ్రీముస్నారాయణమూర్తి రహస్యము 

ఈ నృ తాంతము తిక్కన భారతభొగము “ఆఅనుశాసని”క పర్వము 

_పథమాశ్వాసములో (298 శిల) గలదు. వరమును కోరిన వాడు 

గరుత్మంతుడు, వర | పదాత నారాయణమూర్తి, 

గరుత్మంతుడు దేవలోకము నుండి “అమృతమును” ఫీసికొని వెళ్ళు 

చుండెను. అవ్వుడు కోరకనే నారాయణమూర్తి (పత్యక్ష మయ్యెను. 

ఆ విషయమును గరుత్మంతుడు తన తండ్రియగు కశ్యవ |వజా వశికీ 

తెలిపెను, అతడు సంతసించెను. నిస్సంగుడవై నిష్టతో బదరికా (శమ 

మునకు వెళ్ళి నారాయణమూరిని- సివించుమని కశ్యవ మహర్షి సలహా 

నిచ్చెను, గటత్మీంతుడు బదరికా (శమమునకు వెళ్ళెను, నారాయణ 

మూర్తికి భక్తి తో నమస్కరించి స్తు సుతించెను, నారాయణమూర్తి పీతాం 

బర ధథారియై శంఖ, చక, గద, కఠి, శార్థయుత అష్ట భుజధారియై 

మందహాస వదనముతో |పత్యక్ష మయ్యెను, అప్పుడు గరుత్మంతు 

డద్భుత, కౌతుక, మోద భాపములను ' పొందెను, ఆ స్వామికి నమ 

స్కరించి 

వ॥ దేవా యేను భగవత్పాద భక్తుండ నేని నీ దయకు 

భాజనంబ నేని నాకు వినం దగు నేని ధురధిగమ 

సారంబై న భవదీయ |వకారం బిట్టి దని యెజుంగు 

నట్టుగా జెప్పవే యని” (87% (ప్రార్థించెను, 



నారాయణుడు, 

వ॥ “కస్యప నందనా నీవు మన్మనస్కుండవు వుద్భృక్తుండను 

నముతృరాయణుండవుసైై ముత్స్వరూప వేదివగు మనియె” 

(819) 

3.1.1.4,8.2,. భీష్మ విజయ సందేహము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము భీష్మపర్వము తృతీ 

యాశ్వానములో (278-286) గలదు. వరమును కోరిన వాడు ధరం 

రాజు, వర (పదాత శ్రీకృష్ణుడు, 

కురుక్షే|త సం|గామము మొదలయినది. తరువాత ధీష్ముడు 

తొమ్మిదవ నాటి యుద్ధములో గొప్పగ విజృంభించెను. పాండవులు 

ఖీష్కుని ధాటికి నిలువలేక జొయిరి. ఆ నాటి రాతి ధర్మరాజు తన 

తమ్ముళ్ళతో కలిసి శ్రీకృష్ణుని శిబిరమునకు వెళ్ళెను. భీష్ముని పరా 

[కనుమును తెలిపి శ్రీకృష్ణుని 

వ॥ “నీకు మాదెస నను (గహంబు గలదేని కయ్యంబు దక్కి 

ధర్మ విరోధంబు గాకుండు నట్టి యొక్క తెరువు సెప్పు, 

మని సకరుణంబుగా” (281 _పార్షించెను. 
థి 

అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు. 

కం॥ “వగవగ నేటికి బార్జుడు 

దెగువకు జొరకున్న ఖీష్ము దెగ జూచి వెసం 

బగ యడ గించెద నన్నున్ 

మిగిడింపక చూచు చుండు మనుజాధీశ” (209) 
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అని పలికెను. ఆ మాటలకు ధర్మరాజు ధేర్యమును చొరిదెనుః 

3.1.1.4,8.9. కురుక్షే_త్రమున పార్ధసారథి సందేహము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము ఖీష్మ పర్వము (పథ 

మాశ్వాసములో (178 £0ళ గలదు. వరమును కోరిన వాడు అర్జునుడు, 

వర | పదాత శ్రీకృష్ణుడు, 

భారత యుద్దమునకు రెండు పక్షములును సిద్ద మయ్యెను, 

అప్పుడెదుటి వక్షములోని తన బంధు, మృతుల నందరిని చూసి అర్జు 

నునికి థైర్యము సడలెను. కారుణ్యము హెచ్చినది. అతనిలో పాప 

నీత చోబుచేసి కొనినది. అతడు విషాదభరితు డయ్యెను. శ్రీకృష్ణుడు 

ధైర్యమును చెప్పెను, కాని వినలేదు. ఎదుటి పక్షములోని బంధుపు 

లను చంపిన బాధ యెక్కువగునని శ్రీకృష్ణునికి చెప్పి 

వ॥ “వారిని _గెలిపించుట యును మ
నము వారల గెలిచి వారల 

మగుటయు నను నీ రెంటి యందును జెద్ద మేలెయ్యది 

యేను గార్పణ్య దోషి పహత స్వభాపుడను ధర్మ సమ్మూథ 

చేతస్కుండను లై నిన్ను శరణు సొచ్చి యడిగెద నీ 

శిష్యుండ నగు నన్ను శాసింపు మని” (10) (పార్థించిను.. 

శ్రీళ్ళష్ణుడు అర్జునుని మాటలకు కలకల నవ్వి తగని వారిని గురించి 

బాధ పడగూడ దనియు, పండితులు బాధ పడరనియు పలికి పరమ 

జ్ఞానమునకు కారణము రన యీ వాక్యములను వినువముని పలికెను. 

చినిగిన వప్రము లను తీసివేసి నూతన వస్త్రములను ధరించు 

నట్లుగ శరీరమునకు బాల్య యౌవన వార్థక్యావస్థ లుండు ననియు, 

నురణించిన తరువాత “అత్మ” కు చే హానియు లేదనియు, జనన 
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మరణములు లేక పోవుటచే శరీరము వలె శప్రుచ్చే దనము మొదలై న 
వికృతి కారణములకు “ఆత్మ” లోను కాదనియు, పురుషుడు నొప్పించు 

వాడును నొప్పింప బడు వాడును కాడనియు, “జత్మ”కు నఖావమును 

శరీరమునకు భావమును గలుగ వనియు, నాత్మతత్వ్వము శాశ్వత 

మగు ననియు “అర్జునునికి తెలి పెను, 

వ॥ “*మటజీయు నీ దృశంబు (తత్ప్వజ్ఞానోపదేశము అగు _ 

వాక్యంబు అనేకంబు అను [గహించుచు వివిధ పకారంబుల 

వికల్పించి విజయుం డడిగిన వాని కెల్లి సదుత్తరంబు లిచ్చి 

సందేహంబు వాపెను” (209). 

d.1.1,4.0.4. అశరీరవాణి పట్ల ధర్మరాజు నందేహము' 

ఈ వృత్తాంతము “ఎల్డన” భారత భాగము “ఆరణ్య పర్వము” 

సప్తమాశ్వాసములో (405-419) గలదు. వరమును కోరిన వాడు ధర్మ 

రాజు, వర|వదాత యక్షుడు. 

యక్ష [వశ్నల ఘట్టమునకు ముందు ధర్మరాజు తన నలుగురు 

సోదరులు రాలేదని వెదకుచు నీటి కొలమ దగ్గరకు వెళ్ళెను. కొలని 

యొడ్డున నిశ్చేతన్నులె వడి యుండిన శన నల్గురి తమ్ముళ్ళను 

చూచెను, చాల దుఃఖించెను. దప్పికకు తట్టుకొనలేక నీటిని త్రాగుటకు 

కొలను లోనికి దిగెను, అప్పుడు “అశరీర భూతము” “ఓ రాజా; 

వినుము. నే నొక కొంగను. ఈ కొలను నా సొమ్ము, నీ తమ్ముళ్ళు 

నా మాటలను వినకుండ యీ నీటిని తాగి |పాణమును పోగొట్టు 

కొనిరి. నీవు నల్లీయగుదువు, కావున నే నడిగిన (వశ్నలకు నీవు తగిన 

సమాధానములను చెప్పి తరువాత నీటిని తాగుమని చెప్పెను. ఆ 

మాటలను వినిన ధర్మరాజు పథాన |పముఖ దేవతల పేర్లను తెలిపి 

వారిలో 
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వ॥ “నీ వెవ్వ౦ండవు? నీ తలం పెయ్యది? చెపి నొ నా హృదయ 

కదన నపన యింపపౌ” యని (4౧ వేడెను, 

అప్పుడు “అశరిర భూతము” 

ఆ,వె॥ “కౌరవేం|ద బకము గాను నే విను మొక్క 

యక్ష వరుడ నిచట నస్మదియ 

నికృతి జేసి వడిరి నీతమ్ము లందటు 

ననుచు నాక్షణంబు యతని యొదర” (418) 

భయంకర ఘోరాకృ్ళతితో యక్తుని యాకారముతో నిలిచెను. 

4, 1,1,4.8.9. యక్షాకారము పట్ల ధర్మరాజు సందేహము 

ఈ వృతాంతము “ఎట్జన” భారతభాగము 
“ఆరణ్య” పర్వము 

సపృమాశ్వాసములో (459462) గలదు. వరమును కోరిన వాడు 

ధర్మరాజు. వర (పదాత యక్షుడు, 

యక్షుడు ధర్మరాజు ధర్మ వరాయణత ను పరీక్షించి
 మెచ్చి నం 

శోషించెను. ధర్మరాజు కోరిక (ప్రకారము నకులుని బలికించెను. 

మరియు మిగిలిన ముగ్గురిని (బతికించెను. అస్పుడు ధర్మరాజు విస్మ 

యమును చెంది “నీ వొక యక్షుడవని నేను నమ్మను. నీపు నిజముగ 

ఇం |(దుడవో, కుదేరుడవో, అగ్ని దివుడపో వాయు దివుడవో లేక 

నా తండివైన ధర్మ డేవతవో సత్మృప జప్వుము నాకు నేర్పడస” 

(108) అని వేడెను ఆ మాటలకు యక్షుడు నవ్వుచు 

మ.కో.॥ “ఏను ధర్ముడ జువ్వో రాజి కురేం|ద సత్యము శాచముస్ 

దానముం దపముస్ శమంబును దాంథియుస్ యశముం బరి 

జ్ఞాన యుక్రియు నాదుమూర్తులు సమ్మడంబున గిస్థ మ 
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త్ఫూను నుత్తమ ధార్మికున్ నిను జూచు వేడుక వచ్చి తిన్” 
(82) 

అని పలికెను, 

శ.1.1.48.6. _ (బాహ్మణోవదేశము పట్ల కర్ణ సందేహము 

చః వృత్తాంతము “ఎజ్జిన” భారతభోగము “ఆరణ్య పర్వము 

సప్తమాళ్వాసములో (288208) గలదు. వరమును కోరిన వాడు 

కర్ణుడు, వర _వదాత సూర్య భగవానుడు, 

పాండవుల యరణ్య వాస కాలము ముగియ వచ్చి నడి, అపుడు 

“ఇం దుడు” (బాహ్మణ వేషములో కర్ణుని దగ్గరకు వెళ్ళి యితని 

శపచకుండలముల నడుగవలెనని తలంచను. ఆ విషయమును సూర్య 

భగవానుడు వసి గట్టెను, తాను కూడ (బాహ్మణ వేషములో తన 

కొడుకైన రర్టని దగ్గరకు వెళ్ళెను “ఇం|దు” ని దురాలోచనను 

తెలిపి కవచకుండలములను “ఇం |దు”నికి నీయపలదని చెప్పెను 

అట్లిచ్చినచో నపజయము తప్పదని తెలిపెను, అపుడు కర్పుడు 
an) ణి 

బున వచ్చిన వేల్పవు నీ 

వనషూ యెవ్వడపు "నాకుతా నతి యీపే” (287 

అనీ యడిగెను, 

ఆ మాటలను వినిన |బాహ్మణవేషములో నుండిన సూర్య భగ 

వానుడు. 

కం ఏను సూర్యుడ 

పునమున నీయందు గలుగు మక్కువ గర్హం 



ఖొనరగ నువదేశింపం 

జనుదెంచిరితి (285) నని తెలి పెను, 

3,1.1.4.8.7, వ్యాస జన్మవట్ల సుమంతాదుల సందేహము 

ఈ వృత్తాంతము భారతభాగము శాంతి వర్వము షష్ట్వాళ్వాస 

ములో (518. క్శి0) గలదు. వరమును కోరినవారు వేదవ్యాసుని శిష్యులు 

వర (వదాత వేదవ్యాస మహర్షి, 
భె 

సుమంత పై శంపాయన, జై మిని, పైలులు వేదవ్యాస నుహర్షి 

శిష్యులు, హిమాలయ పర్వత పాదమున వేదవ్యాసుడు మహా భారత 

రచన సాగించు చుండెను, ఆ సమయమున శిష్యులు పరిచర్య చేయు 

చుండిరి. వారికి గురువు వేదార్థ భారతార్థములను తెలియ జేయు 

చుండెను, ఒక దినమున నా శిష్యులు గురువుగారి పాదములకు 

నమస్కరించి, 

తే.గి! “నారాయణ [వభువు డం(డు 

నిన్ను గృప జెప్పవే మాకు నిర్మలాత్మ 

యత్తైఅం గని” (518) కోరిరి, 

అంత వ్యాసుడు తన జన్మ రహ స్యమునూూజెలి పెను. 

మొదట వ్యాసుడు “అపొంశరతము డను నామధేయుడు* 

విష్ణ చితోద్భపుడు, పదములను విభజించుట నాటి కర్శవ్యము, కనుక 

వేదవ్యాసుడయ్యెను, (589) 

రెండవ జన్మమున పరాశరుని పుతుడు. ఈ జన్మములో శృం 

గార భావ మెక్కువ, అతడే ధార్హరాష్ట్ర పాండవుల వృద్దికి కారకుడు, 
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మరు జన్మములో “లోకహితవాణి,” ఈ జన్మమున “అగమ చైష్మి 

కత్రి [పధానము, 

తరువాత జన్మములో వేదవ్యాసునికి చైచ్చిక పవృ క్తి యుం. డును. 

ల. 1.1.4.9. సమయ వరములు 

సమయ మనగా “బాస, శపధము, ఆచారము, సం కేితను, 

ఒప్పుకోలు నియమము” అని యర్థములు, ఆంధ మహాభారతములో 

నీ పద _పయోగములతో కూడిన వరములు నాలుగు. 1. నారదుని 
సమయోప దేశము, డీ, గోగణము పట్ల రంతిదేవుని సమయము, 
ల. బకాసురుని సమయము, 4. బకాసురుని పట్ల భీముని సమయము, 

31 1.4.9,1. నారద మహర్షి సముయోప దేశము 

ఈ వృ తాంతము నన్నయ భారత భాగము “అది” పర్వ వు ష్ట్ర 

పూశ్వా సములో (68.115 గలదు. వరమును కోరినవారు పొండనులు 

వర|వదాత నారదుడు. 

పొండపులయిదుగిరికి “వౌపది యొకతె మా [తమే యిల్లాలు” 

వారు “జిం [ద _పస్థము” న నుండగా నారదుడు విచ్చే సెను, పాండవ 

అతనిని గారవించిరి. (దొపదిని, పాండవులను [పత్యేకముగా సమీ 

కించి యిది లోకాచార విరుద్దమని స్త్రీ కారణముగా విభిదములు 

తప్పవని తెలిపెను, అందులకు దృష్టాంతముగా 

కం॥ ఇంతుల నిమిత మున ధృతి 

మంతులు బొందుదురు భేద మది గావున మీ 

రింతయు నెజీంగి దొబుండు 

చింతింపక సమయ మిందు సేయుడు బుద్దిన్” (114) 
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ఒకొక్క సంవత్సర మొక్కొక్కురి యింట [దౌపది నుండు నట్లును, 

నట్టుండు కాలమున నితరులెవ్వరు వారి యింటకు వెళ్ళకుండు నట్లును" 

నట్లువెళ్ళి రిని 12 నెలలు తీర్ధయా [త చేయదగు ననియు సూచించెను, 

3.1.1.49.2. గోగణము వట్ల రంతిదేవుని సహాయము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఆనుశాసనిక” పర్వ 

ము తృకీయాశ్వాసములో (62.86) గలదు, వరమును కోరినవి 

గోవులు, వర|పదాత రంతి దేవుడు, 

గామ, పురము అందలి గోవులు తమను పోషించు |బాహ౭ 

ణులు చేయు హవ్య కవ్యములకు, నతిథి పూజలకు, వారి యాహార 

ములకు | బాహ్మణులకు పొల నిచ్చెను. వారి పనులను చేయుటకు 

వాటి పు్యతులను పంపెను. ఆ విధముగ నవి సుకృతములను చేయు 

టజే వాటికి గొప్పదనము లఅఖించెను. ఆ గొప్పదనముచే నవి యొక 

మారు స్త్రీల రూపములను ధరించి యడవిలో నొక కొలనులో జల 

[కిడ లాడు చుండెను. ఆ సమీపమున సుమి్యతుడను |బాహ్మణుని 

గోవులు మేయు చుండెను. అవి మనుష్య మాటలలో “మీరెవ్వ” రని 

యా స్రీల నడిగెను. వారు గోవులమని చెప్పిరి. అంతటి యిద్భు 

తానుభవమెట్లు కలిగెనని మరల సుమితుని గోవులు _పశ్నేంచెను, 

పైన తెలిపిన సుకృత కార్యములను చేయుటచే నంతటి గొప్పదనము 

కలిగెననియు గోలోకము గూడ లభించునని స్రీలు ఇప్పిగి* అప్పుడు 

సుమి (తుని గోవులు “గోవులకు గోవులే గతి, కావున మాకును సుగతి 

కలుగు దారిని చెప్త మని యడిగెను, రం౭తిదేపుడను రాజు చేయు 

వేయి సంవత్సరముల యజ్ఞమునకు వెళ్ళును, అతడు మిమ్మలను 

వధించును. అద్దాన మీకు గోలోకము అభించునని స్త్రీలు చెప్పిరి, 

పిమ్మట నవి వాటి పోషకుడైన సుమితునికి గోలోకము _ లభించు 
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నట్లు వరమునిచ్చి యతనిని చంపెను. తరువాత రంఖిదేవుని యజ్ఞ 

మునకు వెళ్ళి యతనిని 

వ॥ “సుగతి వేడి తమ్ముం బశువులుగా విశసింపు మని మానుష 

భాషణంబులం ార్జించెను.” (80) 

అపుడు రాజు వాటిని చంపినచో తన శే విధముగ సధతి 

కలుగునని [వశ్నించెను, “జ్ఞానులు చేయు నీ పనికై నిన్ను చూడు 

మని మమ్ములను పంపిరి. కావున నీకు స్వర్లోకము కలుగును. నీ కీర్తి 

జగము లన్నింట వ్యాపించు”నని గోవులు చెప్పెను. అప్పుడు రాజు 

వాటితో 

కం॥ “ఎమీ లోవల నొక 

గోవై నను మోహవశత గూరుటయు మఖం 

బాచేళ బరి సమా పు గావలయును వినుడు సనుయ 

కల్పన దెలియన్” (89) అని పలికెను, 

అ రాజు మాటలను 

కం॥ “విని గోవులు సమ్మతించెను” (84) 

ల,1.1,4,9.8. బకాసురుని సమయము 

ఈశ వృ తాంతము నన్నయ భారత భాగము “అది” పర్వము 

షష్టాళ్వా సములో (267.269) గలదు. వరమును కోరినవారు ఏక చక 

పుర భా9హ్మణులు, సమయమునకు నొడంబడినవాడు బకుడను 

రాక్షసుడు. 
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అగో 

ఏక చ[క పురమునకు నామడ దూరములో యమునా న 

సమీపారణ్యములో బకుడను రాక్షసుడు నివసించు చుండెను. అత డౌక 

గొన్న వేళ పురములోనికి వవేశించి వరున |పకారము కాపుల (బాప 

బుల నందరిని తిను చుండెను. అప్పు డా పురములోని (బ్రాహ్మః 
లందరు జప, హోన్కు దానములను చేసి యూపై బకాసురుని కడ: 

వెళ్ళిరి, జక్కుమ్మడి పురముపై పడుట కంటి తామే యాహారము; 

సమకూర్తుమని సమయమును తెలిపిరి, 

వ॥ “నిత్యంబు నిలు వరుస నొక్క మానిసి రెం డెనుపోతులం 

బూనిన శకటంబున నవరిమిత భక్ష్యపిశిత మి_శాన్నంబు 

నించి కొని పోయిన దానీని వానిని నయ్యెను పోతులను 

భక్షించుచు” (88) నుండు మని కోరిరి, 

బకు డా సమయమునకు సమ్మతించెను, ఆ పుకమునకు నొరు 

వలన బాధ కలుగకుండ చూచు చుండెను, ఆ పుర రాజు బకుని గెల 

లేక యూర కుండెను, 

3,1,1.4 8,4, బకానుచరుల పట్ల భీముని సమయము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది పర్వవ 

షష్టాశ్వాసములో (292.8060) గలదు. వరముసు కోరినవారు ఏకచ। 

సుర (పజలు, వర పదాతలు భీముడు (లేక బకాసురుని బంధువుల 

ఏకచ|క పురవాసులకు “బకుడు” పోరాని బంధువు, అతని య 

హారార్థము వెళ్ళెడి వంతు. ఖీముని పొలబడినది, భీముడు కడుపాొ 
నారగించి వేళదాటి కాననమునకు కదలెను. ఆలస్యమునకు “చి| 

బుర్రు” లాడు బకుని పిలిచి, పెట్టకుండ తానేతిను చుండెను, చివర 
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వారిద్దరి మధ్య (గుద్దులాటలు, చెట్లు విసిరివేయుట, సుష్టి యుద్ద 

ములు సాగెను. భీము డొడుపు పట్టి బకుని చంపెను, నవ రం[ధ 

ముల నుండి రక్తము (సవింప బకుడు మరణించెను. అస్వ్పుడు 

భీముడు, బకుని తమ్ముళ్ళను, బంధువులను 

శే,గీ॥ “ఇంక గెన్నండు రక్కసు లిద్దురాత్ము 
నట్లు మనుజుల దినకుండు డడరి మనుజ 

భక్షణము సేసితిరి యేని బకుని యట్లు 

చత్తురని” (807 జెదరించెను, 

భీముని మాటలను వినిన యారాక్షసులు 

వ॥ “థీతులై భీము జేసిన సమయంబున కొడంబడి నాటంగోలె 

నేక చక నివాసులకు నుప |దవంబు జేయ నోడిరి” (808) 

$.1.1.4.10. సంహార వరములు 

సంహార పదమునకు ననేకార్థము లున్న ను, ఆం|ధ మహాభార' 

తము” లో నాశనము, ముగింపు” అను నర్గ్భములు వచ్చు యుదాహ 

రణములు మా[తమే యున్నవని చెప్ప వచ్చును, 

ఆం[ధ మహాభారతములోని సంహార వరములను రెండు వర్ష 

ములుగా విభజింవ వచ్చును, 

3,1.1.4.10.1, రాక్షస సంహారములు 

వీటిని మరల మూడు భాగములుగా విభజింప వచ్చును, 

1. విషుమూర్తి రాక్షస సంహారములు 2, రు[దుడు రాక్షన సంహా 
(xn) ఆల 

రము శి, రుద్ర విష్ణుమూర్తుల రాక్షన సంహారము 
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a.l.l.4101.1, విష్ణుమూర్తి రాక్షస సంహార ములు 

8L1.4.10,1.1.le భూతలాసుర సంహారము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” పర్య 

ము [పథమాశ్వాసము (808. 815) లో గలదు. వర |వదాత విష్ణువు. 

వర స్వీకర్త _బిహ్మ. 

పూర్వము “అమృతము” కొరకు మందర పర్వత మథనము 
జరిగినది. కారణ వశమున దేవదానపుల సమరము సాగినది. దేవతలు 

డస్సి పోయిరి, వారు (బహ్మ నా్యశయించిరి, (బ్రహ్మ నారాయణుని 

_పార్ధించెను, అంత నారాయణుడు, 

కం॥ నే నిదె మిమ్మున్ 

గెలిపింపగ వచ్చితి” (249) నని 

నమ్మకమును కుదిర్చెను, పంచాయుధ ధారియై గరుడారూఢుడై 
విష్ణువు రాక్షసులను సంహరించెను, 

d.1.1.410.1.1.2. రసాతలాసుర సంహారము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము షష్టా 

శ్వాసము (179.488) లో కలదు. వర (వదాత విషుమూరి , పరాను 
ణి ae, 

(గ్రహమును పొందిన వాడు [బహ్మం 

(పళయ కాలమున విష్ణువు యోగ ని[దలో నుండెను. ఆపై 

మేల్కొని లోక రక్షణకు పూనుకొగెను, అతని నాభి నుండి (బహ్మ 

జన్మించెను, అతడు నాల్లు వేదములను సృజించెను. ఇంతలో శకెట 

భుడను రాక్షసుడు వేదములను దొంగిలించి. రసాతలమున కేగెను, 

[ణహ్మ దిగులు చెందెను, 
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ఆ,వె॥ “విష్ణు బహు విధముల వీనుతించెను” (404) 

విష్ణువు హయ [గివుడై రసాతలమున శేగి పణవ నాదమును 

చేసెను. ఆ రాక్షసులకు నా నాదముతో కోపము హెప్టైనది, నాదము 

వై పు కదలిచనిరి, వారొక దిక్కు వెళ్ళగా విష్ణువు మరొక దిక్కునకు 
కదలి (ప్రతులను విడిపించుకొని వచ్చి “అజున” కిచ్చెను. రాక్షసులు 

తాము మోసపోవుటను గుర్తించి. చివరకు విష్ణువుతో కయ్యనునకు 

దిగిరి హయ (గీవుడు వారిని సంహరించెను. 

81.1.4.10.1.2. రు్యుదుడు త్రిపురాసుర సంహారము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము కర్ణ పర్వము (పథ 

మాశ్వాసములో (85-294) గలదు. వరమును కోరినవారు |బహ్మా 

దులు, వర [పదాత రు|దుడు, 

[తివురాసురులు బలవంతులు, వారిని సామాన్యులు చంపలేరు, 

రుదుడొకడే రాక్షసులను చంపగలడని |బహ్మ దేవర్షి గణమునకు 

సూచించెను. వా రందరు రుదుని కడ కీగిరి. |బహ్మ |తిపురా 

సురుల యకృత్యమును వివరించెను, శివుడు = [తిపురాసురులు బల 

వంతులనియు తానొక్కడే చంపలేననియు, తన తేజస్సులో సగ 
భాగమును (గహించి చంపుడని తెలియ జేసెను, కాని యా తేజమును 

తాము భరింప లేమని దేవతలు చెప్పిరి, చివరకు తమ తేజములను 

కూడా [గహించి (తిపురాసురులను చంపుడని తెలిపి దేవతలు 

వ॥ “ఎల్ల భంగిని నీకు రక్షణీయుల నుగు మమ్ము రక్షింప మని 

(274) శివుని కోరిరి. అందుకు శివుడు సమ్మతించెను, దేవతలు తమ 

తేజస్సులో సగ భాగముల నిచ్చిరి. శివుడు మరింత తేజోవంతు 

డయ్యెను. మహా దేవునకు త్వష్ట విశిష్ట రథమును నిర్మించెను. విష్ణువు 
6 
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బాణము గా |పణవము కోల యయెను. రు|దుడు పాథు పతాకా 

స్రమును సంధించి కిపరముల స్మరించెను, అవి మూడును నేక (తము 

కాగా రు[దుడు బాణమును వదలి కాల్చి వే పెను, 

$41.1.410.2. మహీ పతుల సంహారములు 

3.1.1.4.10.2 1, భీష్మ వినాశము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ” పర్వము 

చతుర్థాశ్వాసము (860.368) లో కలదు. వరమడిగినది అంబ కాగా 

వర (పదాత శివుడ" = 

తన (బతుకు బుగ్గిప్నాక్రనందుకు భీష్ముని పై “అంబ” కు నంతు 

పట్టని కోపము వచ్చినది. కనుక పరశురాముని సహాయమును కోరి 
గ్ర 

నది, ఖష్మ పరథరాములకు సమరము సాగినది. కాని “అంబికు 

ఫలితము దక్కలేదు. చివరకు కౌశికుని యా | శనామున నిష్టుర [వత 

మును మొదలు పెట్టినది. అపుడు గంగాదేవి “అంబ” దగ్గరకు వెళ్ళి 

కారణము నడిగినది. అంబ తన కోరికను వీన్న వించగా గంగ 

కోపించి “నది”వి కమ్మని శపించినది, అంబ [వనతములో సగము 

నది రూప మయ్యొను, మరొక సగము తపమునకు సిద్ధమైనది. ఆమె 

తపమునకు రు[దుడు (వత్యక్షమై వరమును కోరుకో మఖెను. అపుడు 

అంబ 

ష్ముని నాకు జంపగా దొర 

కొను నట్లుగ నొసగు మనియె” (306) 

అందుకు శివుడు వ॥ “అట్లకాక యని _యన్లు|గహించెను” catty. 



ఈ నిధనము మరుసటి జన్మమున (ఎండి చెరవేరునని_ 

రుచుడు స్పష్టము చేసెను, 

3.1,1,4.10.2. శల్య సంహారము. 

ల 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శల్య పర్వము పథ 

మాళ్వాసములో (261.25) గలదు. వరమును కోరినవాడు ధర్మరాజు, 

వర | పదాతలు శ్రీ కృష్ణ, శివులు, . 

భారత యుద్దములో దుర్యోధనుని వక్షమునకు శల్యుడు నాయ 

కషృమును వహించెను, అప్పుడు ధర్మరాజు శల్యునితో యుచ్చమును 

జేయుచు రెండు పర్యాయనులు శల్యుని విరధునిగా చేసి, మూర్శిల్ల 

చేసెను. మూడవ పర్యాయము శల్యునిచే విరధుడయ్యెను, అవ్వుడు 

ధర్మరాజు తన మనస్సులో శల్యుని గెలువుమని శ్రీకృష్ణుడు తనను 

నియోగించిన విషయముసు స్మరించెను, దైవ ఘటన వలన తన 

మాట అసత్యమగు నేమో యని శంకించెను. శ్రీకృష్ణుని నియోగ 

మమోఘము కావలయునని శ్రీక్ళష్లుని మనస్సులో _పార్థించెను, 

మరియు అర్జునుని ముందు భాగనున నుండి శ్యతువులను నాశనము 

చేయు తిళూలిని జయము కొజకు భక్షితో మనస్సులో (పార్థించెను' 

ఉన్నతమైన బాణములను శల్యుని పై వేసెను. కాని యవి శల్యుని 

బాధ పెట్టలేదు. అర్జునుడు తప్ప ఖీముసేనాది |వముఖులు ధర్మరాజును 

రక్షించు చుండినను శల్యుని బాణములు ధర్మరాజు మీదికి వచ్చు చుం 

డెను, అవ్వుడు ధర్మరాజు శకి యాయుధమును _పయోగించ దలచి 

ఉ|| టట ఎ ఎాజయం బొడ గూర్చుము దేవ సం (శితాం 

హోదళనంబు నికు [వత సుల్లమ నాపయి నిల్చు మి 

కజిన్” (21 
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వ॥ “అని హృదయంబున _దార్జించెను.” (278) 

పూర్వము తన యచ్చపు భక్తికి మెచ్చి [పియముతో ఫాలలో 

చను డిచ్చిన శక్సి యాయుధమును ధర్మరాజు చేతియందు ధరించి 

శల్యుని పై చేసెను. అది శల్యుని రొమ్మున దూటి వీపు నుండి వెలు 

పలికి వచ్చి [కింద బడెను, వెంటనే శల్యుడు బోర్లపడెను, (పాణ 

మును వదలెను, 

3.1.1.4411. _సత్యువక్ళృతి వరములు 

తమకు మేలుచేయు వారిని గుర్తించుట, వారి పట్ల కృతజ్ఞతను 

కలిగి యుండుట వీలైనచో వారికి (పత్యామ్నాయముగా | పతికృతిని 

చేయుట పిత్యుపకారములు, ఇట్టివి భారతములో రెండు గలవు, 

1, భూదేవి 2. ఆగి9త వక పిలికృతులు, 

3.1.1.411.1. భూదేవి పితికితి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (88-86 కలదు, వర ప్రదాత కశ్వప మహర్షి కాగా 

వరానుగహమును పొందినది భూదేవి, 

పరశురాముడు క్రతియుల మీది కోవముతో 21 మార్లు దండెత్తి 

వారి పీచమణచెను, తర్వాత “అశ్వ మేథ” యాగమును వేసి కశ్యప 

మహర్షికి తాను సంపాదించిన భూమిని దానముగా నిచ్చెను, కశ 

డా భూమిని భూసురుల కిచ్చి తపోవనమునకు వెళ్ళెను, కొంత కాల 

యై 

అ 

మునకు _వైశ్య భూద్యులు వివీధనము నవహరించిరి, అంత బాహ్య 

ణులును యాగాదులను వదలి వేసిరి, దుష్ప్రవర్తనకు లో శైరి, 

అరాజకము పిబలెను, పొవభా హుళ్యముచే భూమి కుంగి పోదొడగెను. 
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కశ్యపుడు తన యూరువుల నూతగా పెట్టి భూమినె త్తెను. అప్పటినుండి. 

భూమికి “డఉరిష” అని పేరు వచ్చెను, అంత భూదేవి కశ్యప్రుసిశరణు" 

వేడినది. పరశురామ దండనమున తప్పించు కొనిన వారికి. రాజ్య 
మిచ్చుట తగునని, . 

వ॥ “వారలు సమ్యక్పరిపొలనమున నన్నరయువారు గా 

ననుగహించిన నచలికవై యుండెదను” (8) 

కం॥ *వారల పెద్దలు నాకె 

పోర బరశురాము చేత బొలిసిరి నాకున్ 

వారి నధిపతుల జేయుట 

గోరందగు గాన యిట్లు గోరితి ననఘా 1. (88) . 

అని (పార్థించెను, కశ్యవు డే! వారికి: భూమిని:. పంచి. యిచ్చెను, 

dl l4ll.2 ఆ|శిత శుక? ప్పితి కొతి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్క నంభారతభా గము“ఆనుశాసనిక” పర్య ము 

[పథమాశ్వానములో (10-158) గలదు. వరమును కోరినది యొక 

చిలుక. వర ప్రదాత ఇం(మడు. 

కాశీశ్వరు దేశమున నొక .లుబ్ధకుడు పేటకు పోయి విష దగ్ధ 

శరమును. నొక మృగముపై వేసెను. కాని యా మృగము బాణమును 

తప్పించు కొనెను. ఆ బాణమొక చెట్టుకు తగిలెను. [కమ (_కనుముగా 

నా చెట్టు రుముక్కు పూవులును, కాయలు ను, ఆకులును, కొమ్మలును నెండి 

పోయెను, ఆ చెట్టు మీద చాల వక్షులుండెను, చెట్టెండి 'పోవుటతో: నొక 

చిలుక తప్ప మిగిలిన పక్షులన్ని యును చెట్టును వదలి వెళ్ళి పోయెను, 

ఆ చిలుక మాత మెండకు, గాలికి వానకు భయ పడక దీన భక్తి 
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భావములతో చెట్టును వదల కుండెను. ఆ చిలుక యుదాత్త |పవర్త 

నకు “ఇం (దుడు” మనస్సులో మెచ్చుకొనెను ఆ చిలుక దగ్గరకు 

వెళ్ళి యా చెట్టును వదలక పోవుటకు కారణము నడిగెను. . ఆ చిలుక 

ఇం[దుని గుర్తించెను, ఎల్లప్పుడును నాశయ మిచ్చిన యా చెట్టును 

వదలుట కృతఘ్నత కదా! యని సమాధానము నిచ్చెను. ఆ చిలుక 

పురాకృత పుణ్య విశేషముచే తనను కెలిసికొనెనని “ఇం (దుడు? 
[గహించెను. వకమునకు మేలును చేయవలెనని తలబెను, వరమును 

కోరుకొనుమని దాని నడిగెను. 

అవ్వు డా శకము 

కol *_______.మహిజం 

బు నకుం బేదెలమి చేజను” (157) 

ఇం [దుడు వకము కోరికసు మన్ని ౦చెను. 

పుణ్య పాపములు, పునర్జన్మలు, పరలోక వాసము, శాస్త్ర దీక్ష 

మొదలై నవి విశ్వాసమునకు సంబంధించిన యంశములు, ఈ విశ్వా 

. సముల నాధారముగా వ్యక్తులు కోరు కోరికలు విశ్వాసాను బంధి వర 

ములు, ఇట్టివి మూడు వర్గములు 1. లోకాంతరవాస సందర్శన 

కాంక్ష ఓ పుణ్యలోక (పాపి కి, విశ్వరూప సందర్శన కాంక్ష, 

3,1.1.5.1, లోకాంతరవాస సందర్శన కాంక్ష 

లోకము లనేకములు, అతల వితల, అధో, భువర్, ఊర 
థ 

లోకాదులు, ఇవిగాక _ పితృ, గోలోకాడులను పురాణములలో 

wl. 
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[వస్తావించిరి, నరకలోకములోని మానవులను చూడవలయునని కోరుట 
యిందలి విశేషము, 

3.1.1.5.1,1, ధర్మరాజు సోదర సందర్శనాభిలాష 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము మహా | పస్థాన పర్వ 
ములోను (87_78), స్వర్గారోహణ పర్యములోను (2-64) కలదు, వర 

మును కోరినవాడు ధర్మరాజు, వర |పదాత ఇం (ద్రుడు, 

మహా (వస్థానమున ధర్మరాజొక్కడే స్టిరుడై నిలిచెను. చివరకు 
ఇం|దుని దివ్య విమానమున కూర్చొగెను. అపుడు నారద మహర్షి 

సశరీరముతో ధర్మరాజొకడు మా్యతమే స్వర లోకమునకు కదలు 

చున్నాడని చెప్పెను. ఆ మాటలను ధర్మరాజు వినెను. తన్న నుసరించి 

మరణించిన తన తమ్ములను చూచి నపుడే తనకు సుఖమని తెలిసి, 

వ॥ “వారలను మదీయ పక్ష |పాపులయిన భూపతులను జూచు 

es వేడ్క యెల్ల లోకంబుల మీదను గలుగు వేడుక కందెను 

మిగిలి యున్నయది (మహా వస్థాన పర్వము _ 71 ) 

అని తెలిపెను. కాని స్వర్గలోకమునకు వచ్చునపు డిహ సంబంధమును 
వదలుట తగునని “ఇం దుడు” చెప్పెను, పాండవులను, మునులను, 

సిద్ధాలన శభ దృష్టితో చూడు మనియు, నతని గొప్పదనముజే దేవ 
తాత్మకుల బుద్దిని తెలిసికొను మనియు నతనివలె నతని సహోదరు 
లున్నత స్థానమున కనర్హులనియు ధర్మరాజుకు చెప్పెను, కాని ధర్మ 

రాజు మరణించిన సోదరులను తవ్పక చూడ వలెనని పట్టు వద్దెన్ను 
అప్పటికి విమానము స్వర్గమునకు చేరెను. అప్పుడు “ఇం (దుడు” 
ధర్మరాజు కోరికను తీర్చు దలచెను, ఒక దేడదూతను రప్పంచి యతనితో 



260 

ఫీ] ఎంాలాలాధర్మనందను నకు 

దధమవారి జూడ జితృమున గోర్కి 

దగికిన యది నీ వితని నట. గొనిపోయి 

యఖిల బంధుల జూపు” (స్వర్గా-శి మనెను, 

ఇ61ద, యమ ధర్మరాజుల మాయచే కల్పింపబడి నరకయాతనల 

ననుభవించు చుండిన కర్ణ, భీమార్జున, నకుల సహదేవ, (దౌపది,. 

ధృష్టద్యుమ్న, ఉప పాండవులు మొదలగు వారున్న, నరకలోకమును 

ధర్మరాజుకు నా దేవదూత చూపెను. వారిని చూచిన ధర్మరాజు చాల 

ద్రఃఖించెను, తన వారితో తాను నరకవానమును చేసెదనని పట్టి 

పట్టెను ఆ విషయమును దేవదూత ఇం దునికి తెలిపెను, ఇందు 

డును, సకల దేవత., .దేవర్ణులును. ధర్మరాజునకు నచ్చ చెప్పిరి. ధర్మ 

రాజు వారి మాటలను విని యాకాశగంగలో స్నానమాడి భూలో కీ 

సంబంధమైన దేహమును వదలి దివ్య దేహుడయ్యెను. పిమ్మట నర 

నారాయణులను, దేవత్వము నొందిన యితర సోదరులను, (దౌవదిని, 

తన బంధువుల నందరిని స్వర్గలోకములో చూచెను. 

$11414 ధృతరాష్ట్రనికి సుత బాంథవ సందర్శనో కండ్ల 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఆ | శమవాస” 

పర్వము ద్వితీయాశ్వాసములో (70-127) గలదు. వరమును తొలుత 

కోరినవాడు ధృతరాష్ట్రుడు. ఆ కోరికను పునరావృత్తము చేసినవారు 

కుంతీ గాంధారీ జనము, వర (సదాత వేదవ్యాసుడు, 

కురు'క్తే త సమరానంతరము పాండవులు హ సినలో రాజ్యమును 
ఆశ 

చేషట్టిరి.. పిదప. ధృతరాష్ట్రాదులు భా గిర ధిఫీరమున నా (శమవానమును 
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గడుపు చుండిరి, అపుడొకసారి వేదవ్యాసుడు వచ్చి వరమును కోరు 

కొను డని యడిగెను. దుష్టుడెన దుర్యోధనుని రాజ్యగాంక్షచే కన్లికవ 

టము తెలియని వారును, పాప రహితులువైన సమస్త రాజులు యుద్ధ 

మున చనిపోయిరని పలికి 

గతియొ (089) అని |వశళ్చించెను. 

అప్పుడు కుంతి కర్ణుని గురించి మనస్సులో తలంచెను, ఆ విషయ 

మును వేదవ్యాసుడు |గహించెను, గాంధారితో 

ఆ.వె॥ “నీవు సుతుల దోఢ బుట్టు 

వులను గాంతు నీదు ఇలియు గొంతియు 

గర్భ జూడ గాంచు గణ్య చరిత” (R107). 

ఉ॥ “*దౌపదియున్ సుభ|దయును దక్కటి కాంతలు (భాతృ 

= పు|త పౌ 

[శోప విలోక నోత్సవము నొండుదు రిచ్చట కిప్ట వచ్చు టే 

నీ వని యాచరించుటకు నిమ్మను జేందుడు నీవు గొంతి చిరు 

తా పరితాపనోదన విధంబుగ గోరితి రట్లు చేసెదస్” (108) 

అని తెలిపెను. కొడుకులను మనుమలను, గురించి బాధ పడ 

౬ లదని చెప్పి వారిని గంగానది యొడ్డునకు పిలిచికొని వెళ్ళెనుం 

మరుసటి సూర్యోదయ మైన పిమ్మట వేదవ్యాసుడు నదిలోనికి దిగెనుః 

ఒడ్డున స్త్రీ పురుషులు నిలబడి చూచుచుండిరి. అతడు నీటిలోనికి మునిగి 

కసబు రండు” అగెను. వెంటనే నీటి యందెక్కువ శబ్దము కలిగెను, 

భీష్మ దోణులను ముందిడు కొని కౌరవ ముఖ్యులును, నితర కౌరవు 

లందరును, కర్ణ [దువద, విరాట, శకుని, యతని తనూజులు, దివ్యా 
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లంకారాంబరములను ధరించిన దివ్య శరీరములతో నొడ్డునకు వచ్చిరి, 

ఈ వై భవమును చూడ ధృతరాష్ట్రునికి దివ్య దృష్టి నిచ్చెను. వెంటనే 

గాంధారి తన కంటికి కట్టిన గుడ్డను విప్పివేసి చూచుచుండెను. వారం 

దరు దివారాాతములు కలిసి మెలిసి యుండిరి, మరుసటి దినము 

పారాశర్యుని యాజ్ఞ మేరకు వారు భౌతిక (పపంచమును వీడిరి, 

8,115. పుణ్యలోక (పాపి వరములు 

పాపికి నరకము, పుణ్యాత్మునకు స్వర్గము దక్కునని నమ్మకము. 

పొప్పుకిన వారు కూడా పుణ్య కార్యములవే స్వర్గమునకు చేరుకొం 

దురు, కొన్ని వేళల మహాత్ముల వరాను (గ్రహములు కూడ పుణ్య లోక 

[సాప్పికి దారి తీయును, ఇట్లు పుణ్యలోక (పా్తిని కలిగించిన వర 

ములు “ఎనిమిది” గలవు, 1. కృడికల్క, ఓ, రురుక్షే[త మృతుల, 

శ. (బహ్మరాక్షసుల) 4. పరఖరామున్హి $* సోమకరాజర్షి బుత్వి 

జుని, 6, మాంధాతృ, 7 వివిధ దానాదుల వలన, 8. సుమి|త 

గోవులకు పుణ్యలోక [పాప్పి వరములు 

8.11.5.21. కృలి కలకు పుణ్యలోక ప్రొ స్తీ 

ఈ వత్తాంతము “ఎజ్జన” భారతభాగము “ఆరణ్య పర్వము” 

పంచమాళ్వాసములో (287.24) గలదు, వరమును కోరినవారు కృళ్ళి 

కలు, వర పదాత కుమారస్వామి, 

ఇం |దుడు దేవసేనా కువూరస్వానులకు వివాహమును చేసెను. 

ఆ సమయమున కృత్తికలు కుమారస్వామి దగ్గగకు వెళ్ళి “ఒక పరో 
యమెవ్వరును చూడని సమయమున మేము సం _భమముతో అగ్ని 

దేవునిశో కలిసి నిన్ను కంటిమని దుర్దనులు పలికి నందుకు మా భ రలు 

ఖీ 
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మమ్ములను విడిచి పెట్టిరి. నీవు మాకు ప్రియమైన కుమారుడవు” 

మాకు పుణ్యలోకమును |పసాదింపుమని కోరిరి, కుమారస్వామి 

వినయముతో 

కం॥ “నేను మీకు బు[తుడ మీరల్ 

నన్ను గన్న తల్లులరు విను 

డనుమానం బేల మీ |పియం బొనరింతున” (218) 

అని పఠికి తన సమీపమున నున్న ఇం|దుని చూచి వీరికి తగు 

పదమును సూచింపుమని కోరెను. 

అంత ఇం దుడు రోహిణి (వక్కన గల “అభిజిత్” నక్షత స్థానము 

ఖాళిగా కలదని తెలిపెను. కుమారస్వామి వారికి నాస్టాన మొసగెను, 

ఆ,ప॥ “వారు సనిరి గగనమునకు” (R44) 

Jl. ldrL. కురుక్షే |త న్ఫుతులకు పుణ్యలోక _పాప్తి 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శల్య పర్వము ద్విరీ 

యాశ్యాసములో (214.219) గలదు వరమును కోరిన వాడు “కురు” 
అను రాజు, వర (పదాత ఇందుడు,. 

చం |దవంశపు రాజై న “కురు” అను పేరు గల రాజు శమంత 

పంచక |పాంతమును దుస్నెను, ఇట పుట్టిన జనులందరును చని 

పోయిన తరువాత ఊ9దివమునకు వెళ్ళవలయునని యాతని కోరిక, 

అప్పుడు ఇం[దుడు వెళ్ళి దున్నుటకు కారణము నడిగెను. దానికి 

సమాధానముగ నా రాజు తన కోరికను తెలిపెను, ఇం[దు డా మాట 

లను విని గేలి చేసి వెళ్ళెను. అట్లు పలుమార్లు గేలి చేయుచుండెను" 

కాని కురురాజు పట్టు వదలక బాధనడకుండ దున్ను చుండెను. అప్పుడు 
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ఇంద్రడతనికి వరము నీయ దలచి దేవతలకు తెలిపి నిశ్చయించు 

కొని రాజు దగ్గరకు వెళ్ళి 

వ॥ “ఈ పుణ్యక్షేతంబున నిరాహారులై దేహంబు విడిచిన 

వారలకున్కు నిందు సమరంబు సేసి సమ్య[కృకారంబున 

మృతి బొందిన సమస్త జంతువులకును సురలోక [పొప్పి 

గలిగెడు మని వల్కి___._.__ సంభావ నాతిశయంబున (216) 

కం॥ “గాలి గురుక్షేతంబున 

థూలి తనువు జెంది నరుని దుష్క్మర్మములం 

దోలి యతనికి ధరి క్రిం 

దూలి మధుర లీనమై నకుల గతి యొసగున్ (217 
అని తెలి పెను. 

ఆ వరమును విని రాజు చాలా సంతోషించిలినని ఇం[దునికి 

. తెలిపెను, ఇం|దుడు వెళ్ళెను, 

dl. 1. ల్, ల బ్రహ్మరాక్షసులకు సుగతి _పొపి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శల్య పర్వము ద్విశ్రీ 

యాశ్యాసములో (170.17) గలదు, వరమును కోరి పొందిన వారు 

మునులు, బృహ్మరాక్షసులు, వర |వదాతి) సరన్వతీమ తల్లి, 

మాత్సర్యముతో వసి సిష్టమహరక్షిని వధించుటకు విశ్వామి తుడు 

సరస్వతీనది నాజ్ఞాపించెను. ఆమె వసిష్టుని తన |పవాహముచే తీసి 
కొని వచ్చెను, అతనిని వధించుటకు సాధనమును వెదకు చుండగ నామె 

_ వసిష్టుని తన [పవాహముచే తొలగించెను. అద్దాన విశ్వామి|తుని శాప 

ముచే సరస్వతీనది రక్తవాహిని యయ్యెను, తరువాత మునులు తవ 

ను 
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శృక్తితో నా యరుణిమును తొలగి౭చిరి. అప్పుడు కొందరు బ)ిహ్మరాక్ష 

సులు వెళ్ళి యూ మునులకు |వణమిల్లిరి, తాము జేసిన వి్యపద్వేష 

గురు జన యవమాన దుస్టాన్న భక్షణములగు పొతకనములను గురించి 

తెలిపి 

వ॥ “మే మియ్యెడ వసియించి యున్న వారము మాకు నిష్కృతి 

యను|గహింప వలయు నని _ార్జీంచిరి.” (1/6) 

వారి (పార్ధనను వినిన మునులు వ॥ “సరస్వతిం |బార్జించిరి.”(172) 
మునుల [పార్ధనను వినిన యా మహానది “అరుణా”నదిని “అం 

ర్యాహిని”గా నుండ కదలి వచ్చినది. అందు మజ్జనము సేయుడని 

యానతిచ్చి నది, (బహ్మరాక్షసులట్లు చేసి రాక్షస దేహమును వదలి 

ధర్మ గతికి చనిరి, 

d..1.5.24. పరశురాముని సద్గతి కొంగ 
ట్ 

ఈ వతాంతము నన్నయ భారత భాగము “అరణ్య” పర్వము 

ద్వితీయాశ్వాసములో క్లుప్తముగా (281.264), తృతీయాశ్వాసములో 

వివరముగా (145-156) గలదు, వరమును కోరినవాడు పరశురాముడు, 

వరపిదాతలు పితృ దేవతలు, 

కార్తవీర్యార్జునుడు క్షత్రియుడు. రాజు, సహసబాహుడు. అతడు 

బహు సెన్యముతో కలిసి యొకనాడు వేటకు నరణ్యమునకు వెళ్ళెను 
శ 

'సెన్స సమేతుడై జమదగ్ని ముని యాశీమమునకు వెళ్ళిను 

ఆ ముని గౌరవించెను, కాని యా రాజు రాజ్య మదముతో మెచ్చక 

'యాశమవాసుల నవమానించెను. అచ్చట గల వృక్షముల నన్నిం 

టిని ఏరిచెను, జమదగ్ని హోమధథేనువునుు దాని దూడను తో లిక్రొని 
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వెళ్ళిను. జమదగ్ని నిస్సహాయుడై నిలిచెను అంత దర్భఫలము 
లకు వెళ్ళిన వరశురాముడు వచ్చెను. జమదగ్ని విషయమంతటిని 

చెప్పెను, వెంటనే వరథరాముడు బయలుదేది దారిలోనే యా రాజు 

ఎపైన్యముసు బాణములతో చీకాకు పరచెను. రాజును చంపెను, రాజు 

కొడుకులు పరశురామునికి శతు9వులై ర. వారొక నాడు పరశురాముడు 

లేని సమయమున జమదగ్ని యాశ9మమునకు పెళ్ళి జమదగ్నిని చం 

పరి, ఆ విషయమును పరశురాముడు తెలిసికొనెను, పరపరాముడు 

కకియులపై పగ బూనెను, తన దారుణ పరశువువే క్ష్రతియుల 
నందరిని వధించెను. వారి రక్తము. నంతటిని నైదు మడుగులుగా 
చేసెను. ఆ రక్తముతో నచటనే పితృ తర్పణమును చేసెను. అప్పుడ 

తని పితృ దేవతలు ప్రత్యక్షమై “నీ కిష్టం బై న వరంబు వేడు మనిరి” 
(262) అప్పుడు వపరజరాముడు 

తే.గి॥ “క్షత వధ నైన పాపంబు గాంగ వలయు 

గడగి నాకును సద్గతి గలుగ వలయు 

నివియు బుణ్య తీర్గంబులె యి “రితి 
థ“ "లా ఇ 

బరగు చుండగ వలయు మీ కరుణ జేసి (289) అని వేడెనుం 

అతడు కోరినట్లు పితృ దేవత లా మూడు వరముల నిచ్చిరి. 

3.1.1 .5.2.5్, సోమకుడను రాజర్షి బుత్విజునకు స్వర్లోక (పాపి 
a రు గా వావి 

ఈ వత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 
'తృతీయాళశ్వాసములో (208 221) గలదు. వరమును కోరినవాడు సోము 

కుడను రాజర్షి బుక్వి జుడు, వరపందాత యా సోమకుడు, 

పోమకుడు [పసిద్దుడగు రాజు, అతనికి నూజు మంది భార్యలు 
వారికి సంతానము లేదు, కావున నతడు యజ్ఞమును చేసెను, అతని 
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కొక పుతుడు కలిగెను, కొంత కాలము తరువాత తన, నూటు మంది 

భార్యలకు సంతానము కలుగవలెనని మం|తులను, బుతిషిజుని సలహా 

నడిగెను, ఉన్న కొడుకును చంపి వాని వప (కొవ్వు లేక మెడడ్సు 

ను యజ్ఞములో వేల్చి “అగ్ని దేవుని కొలిచినచో నూటుగురుకు నూజు 

మంది పుకులు పుట్లుదురని బుత్వికుడు సలహా నిచ్చెను. రా జం 

దుకు సమ్మతించెను, ఆ విధముగ యజ్ఞము జరిగెను. నూటు మంది 

గర్భములను ధరించిరి. నూజుగురు పుకులు పుట్టిరి తరువాత కొంత 

కాలమునకు బుత్విజుడు మరణించెను. యమధర్మరాజు బుత్విజునికీ 

నరకలోకములో ఘోరమైన యగ్ని యందు |కాగునట్లు శిక్షను విధిం 

చెను. అత డౌ శిక్ష ననుభవించు చుండెను, మరి కొంత కాలమునకు 

రాజు మరణించెను, నరకలోకము మీధుగా “అమర” లోకమునకు 

వెళ్ళుచు నగ్ని యందున్న తన బుఠ్విజుని చూచెను. “ఇల్లేల తీ్యవ 
దుఃఖోప హతుడ వై తి” వని యడిగెను. అప్పుడు బుత్వి జుడు రాజు 

నకు పూర్వము చేసిన సహాయము వలననే తనికిప్పుడు నరక బాధ 

కలిగినదని తెలిపి తన్ను కాపాడుమని (పార్థించెను. రాజు కొ బుత్వి 

జునిపై కనికరము కలిగినది, యమధర్మరాజు దగ్గరకు పెళ్ళి 

కం॥ “నా కారణమున బుత్విజు 

డే కాంతము నరక గతికి నేగెను” (220) అని పలికి తన 

తపో యజ్ఞ ఫలములను బుత్విజునకు ధారవోసి యతనికి నరక విము 

కిని కలిగించెను, 

8.1.1.5.0.8. మాంధాతృకు పుణ్యలోక (పాపి 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” పర్వము 

తృతీయాశ్వా సములో (ఛ-170) గలదు. వరమును కోరినవాడు మాంధా 
తృడను రాజు, వర పదాత బ్రహస్పతి, 
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ధర్మరాజు గో[పదాన విధిని గురించి యంపశయ్య పై నున్న 

ఖీమ్మని నడిగెను, దానికి సమాధానముగా మాంధాత గోదానమును 
గురించి బృహస్పతి నడిగి తెలిలి కొనిన యీ [కింద కెలిపిన విష 
యమును భీష్ముడు ధర్మరాజుకు తెలిపెను, గోవులు తనివితీరా మేసి 
నీటిని [తాగి మందకు వచ్చెను, సౌఖ్య మెసగ పరుండి యుండెను. 

మాంధాతృరాజు నియకిగ నచట నిలిచి పరమ భక్తితో బృహస్పతిని 
తలచ్చి మ 

వ. “కరములు మొగిచి బహు విధముల (బస్తుతించెను” (8) 

వెంటనే వ॥ “ఆ పురుహూత పురోహితుండు | పత్యక్షంబయె్యను” (8) 

అప్పుడు రాజు బృహస్పతి పొదములకు (మొక్కి గోదాన విధిని 
గురించి తెలుపుమని యడిగెను. బృహస్పతి యప్వుడే మాంధాతృ 
రాజుకు గో|వదానమును (గోదానమును) గురించి యీ కింద తెలి 
సిన విధముగ వివరించెను. పుణ్య దినమున |డాహ్మణుని యను 
మఠితో నుపవసించి గోవుల మందకు వెళ్ళ వలెను. అచట పరమ 

నియకితో నా దిహారా[తము లుండ వలెను సంగవాఖిదాన సత్యా 

లమున దానముగ తానిచ్చు గోవును పేరు పెట్టి సంతోషముతో పిలువ 

వలెను, “త్ర ల్లి గోవు వృషభము తండి, గర్భ [వదేశము దివము, 

ధరణి సం[పతిష్ట” అని బ్రహ్మ చెప్పిన వాక్యమును తరువాత పఠించ 
వలెను, పిమ్మట యోగు్యుడగు వి|పుని నర్చించి గోవును దానముగా 

నతనికి నిచ్చు చున్నట్లు పలుక వలెను, తరువాత 

కం॥ “సారము లగు గోవులు మ 

దర సకల కల్మషముల (దుంచును సొమ్య 

“తా రూఢంబులు శాశ్వత 

సారోదార పద మిచ్చు సౌఖ్యమున జేర్చున్” (12 
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అని పలుక వలెను. “గోవునిచ్చితి” నని పలుకుచు నీటిని నా వీపుని 

చేతి యందు పోయవలెను, గోదానమును (గహించుటకు “శిష్యుడు, 
(వతశీలుడు, అనఘుడు, శాంతుడు, దాంతుడు, అ(కోధనుడు"-తగిన 

వారు. గోదాత మానవు డోపికతో “ఆశీ యుజ” మాసములో వచ్చు 

రెండవ యష్టమ నుండి [వతమును పూని మూడు రోజుల పాటు పరి 

పూజిత గోవుల మందలో నుండి నిష్టతో గోవుల పేడ నన్నమః గొ కొనుచు: 

గోవుల మూ[తమున్సు పాలను _కౌగినచో బహు కొమ్యు ఫలములను 

పొందును... 

బృహస్పతి చెప్పినట్లు మాంధాతృరాజు గోదానమును చేసి 

యుభయ లోకములలో వినుత డయ్యెను, అతని చరితను తెలిసి 

కొని భరత, దిలీప, భగిరథు దాశరధి మొదలగు రాజులు కూడ నా 

విధముగ (పవర్తించి పుణ్య లోకములను పొందిరి. 

3.1.1.5.2.7. వివిధ దానాదుల వలన పుణ్యలోక పొ ప్రీ 

ఈ వృత్తాంతము “ఎల్హన” భారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

చతుర్ధాశ్వాసములో (208-217) గలదు, వరమును కోరినవాడు తార్డ్యు 

డను ముని. వరపిదా తి భారతీదేవి. 

పూర్వము తార్థ్యడను ముని భారతీ దేవత నారాధించెను. ఆమె 

(సత్యక్ష మయ్యెను. అప్పుడతడు 

కం॥ “పురుషున కెయ్యది ధర్మువు 

పురుషుం డెదాన బరమ పుణ్యాత్మకుడై 
యు మి 

చిరుపుణ్య గతులు వడయును 

దిరముగ నివి యానతిమ్ము దేవీ నాకున్” (2089) అని కోరెను" 

భారకీదేవి యతని కోరికను మన్నించి పుణ్యలోక గతులను వివరం 
చెను, 
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నాలుగు వేదములను చదివి నానాధ్వర (వతుడై యుండు 

నట్టి పుణ్యవంతుడైన [వాహ్మణుడు “అమరావాసను” ను వేరును 

అచట “అవృరస” నృత్యమును చూచును, పెక్కేండ్లుండును, తొలి 

పర్యాయము మంచి దూడ నీనిన యావును దూడతో సహా (కోతి) 

యునికి దానము నిచ్చినచో నా యావు శరీరము పై నెన్ని రోమము 

లుండునో యన్ని వేల యేండ్లు నరునికి సురలోక సౌఖ్యము లభిం 

చును, బరుపును మోయదగిన మంచి యెద్దును (బాహ్మణుని కిచ్చిన 

నరుడు *దశకిమిరవాం ద” (2100) ధేనాపుల నిచ్చిన ఫలమును పొం 

దును, మంచి వస్త్రము నిచ్చి చం దలోకమునకు వెళ్ళును, బంగాగు 

నిచ్చినచో స్వరలోకమునకు వెళ్ళును. [పయత్న పూర్వకముగ నేడు 

సంవత్సరములు నేతితో యజ్ఞమును చేసి “అగ్ని దేవు” ని సేవించిన 

యతడు పదునాలుగు తరముల పితరులను తీసికొని దివికి వెళ్ళును, 

ఎల్లవ్వుడును శుచియై దేవతలను (వదీప్తాగ్ని యందు వదలక తృప్పి 

పరచిన యతడు గౌరవముతో గోలోకవాస చిర సౌఖ్యములను పొందు 

నని తెలిపెను. అగ్ని హో [తము భారతీదేవత యాత సకల యజ్ఞ 

ముల యందును కల్గింపబడు విశిష్ట దవ్యము అన్నియు నామెవే, 
ఆమె మహనీయంబై న 6అగ్నిహో త” ముఖము ద్వార ననుభవిం 

చును, ఆత్మ జ్ఞ జులై న మహాత్ములకు నఖిల సంశయవే వేదమును చేయును, 

అనవరత తపస్వ్వాధా్యాయ దానవిత పరాయణులై యుందురో యది 

యామెకు సంబంధించిన పరమపదము, (శేస్టమై "న తేస, పాలు, నీరు, 

శర్మర్యా, సైకతములును, మాంసాపూప సమూహములును పాయస 

కర్టమములును (బైన యేజు లనేకములను పుట్టించి ఇం |దాగ్ని మొద 

లగు దేవతలను తృప్పి చేసిన యజన శీలురు. పెకేండ్లు భారతీ దేవత 

లోకమును పొందుదురని తెలి పెను, 
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ల.1.1.5,2,8. సనుమి|త గోవులకు వుణ్యలోక పొ ప్తి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” వర్వ 

ము తృతీయాశ్వాసములో (62.86) గలదు, వరమును కోరినవి సుమి 

(తుని గోవులు, వరమును [గహించిన వారు కామరూపిణులగు గోవులు, 

భృగు వంశ సంభవుడై న సుమిక్రుడను పేరు గల ముని కడ 

నొక గోవుండెను. దాని సంతతి (క్రమముగా వృద్ది నొందెను. వాటిలో 

రంగు రంగుల యావు లుండెను. ఒకనా డా గోసంతతి సమీపమున 

నొక సరస్సులో స్త్రీల రూపములను ధరించి జలక్రీడ లాడు స్త్రీలను 

దర్శించెను. వారిని చూచిన సుమితుని గోవులు “మీరెవ్వ”రని మను 

ష్యవాక్కుల నడిగెను. వారు గోవులమని సమాధానమును చెప్పిరి* 

మరల సుమి (తుని గోవులు “ఇటువంటి యద్భుతాసుభవము ఘీ కెట్లు 

కలిగెనని యడిగెను. హవ్య కవ్యములకు, నతిధి పూజలకు, వారి 

యాహారములకుు, |బాహ్మణులకు తాము పొల నిత్తుమనియు, వారి 

పనులను చేయుటకు తను పుతులను పంపుదు మనియు, కావున 

తమ సుకృతములజే తమ కీ గొవృుదనము కలిగెననియు, తమకు 

గోలోకము లభించుననియు చెప్పిరి. సుమికుని గోవులు దిన వద 

నలై యా స్త్రీలను 
కఠ॥ “గోవులకును గోవులు గతి 

గావున మీ రరసి సుగతి గలుగు తెరువు మా 

కేవిధి నైనను జెప్పం 

గా వలదే యని” (72 వేడిరి. 

వారు “అట్లుకాకని” (70) చెప్పి 

తే,గి॥ “రంతిదేవుండు చేవత్సరములు సేయు 

నధ్యరమునకు బశువులై. యరుగు డతడు 
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విశసనము సేయ గోలోక విభవమొంద 

గాంతు రని నెమ్మి బల్కిరి” (78) 

వెంటనే సుమి|కుని గోవులు రంతి దేవుని యజ్ఞమునకు వెళ్ళుటకు 

(వయత్నించెను. అప్పుడు పోషకుడైన 'సుమ్మితుని యనుమతి 
లేనిదే యెట్లు పెళ్ళగలమని యొక గోవు పలికెను, అతనిని చంపినచో 

నతడు గూడ గోలోకమునకు వచ్చును గదా యని గోవులన్ని యును 

పలికెను, గోవులన్ని యు కలిసి సుమితుని చంపుటకు వెళ్ళెను, భయ 

పడి యతనిని కేజి చూడలేక వెను ధిరిగెను అప్పుడు వాటిలోని 

కొన్ని కపిల వర్ణ ధేనువులు “మేనుతి (కూర. చిత్తులము, అతనిని 
వధించెదము, మీరు మా కేమి మేలును జేయుదు” రని యితర గోవులను 

[వశ్నించెను. సమాధానముగ నితర వర్ణ గోవులు 

ఆ.వె] “సకల వర్ణ డేను సమితికి నెల్లను 

గపిల గోపు (శేష గాగ గపిల 
© 

నిని గోశతంబు నిచ్చిన యట్లుగా 

వరము మీకు నిచ్చు వార మనియె (75 

ఆ మాటలను విని కపిల వర్ణ గోవులు చాల సంతోషించిను, కామ రూపీ 

ణులగుటచే రూపొంతరములను పొంది సుమితుని దగ్గరకు వెళ్ళి 

“మేము గోమాతలము నీ గోసమారాధనమునకు మెచ్చి వరమునిచ్చు 

వారమై వచ్చితి మిష్టం బెయ్యది యడుగు” మని యతనితో పలి 
కెను, సుమి(కుడప్పుడు ఇప్పటి యట్ల యొల్లప్వుడును గోపుల వలన 

భక్షి స్నేహములు గలుగు నిండని” (గ కోరెను. 

అవి “అట్ల యయ్యడు గాక” (76 అనీ పలికెను, మరియు నతనిని 
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కం॥ “ఈ లోకం బేటికి మన 

గోలోకంబునకు రమ్ము కులవర” (7౧ అని యడిగెను, 
'అప్పుడు సుమి తుడు 

కం॥ చాలుదునే మద్గోర 

క్నాలి విడిచి యందు రాక కని ముని పల్కెను. (గ) 
అవి యతని మాటల నంగికారనుగా భావించెను. వెంటనే యతనిని 
కొమ్ములతో పైకెత్తి యోగ బలముజే నతని [పాణమును పోగొట్టి 
[కింద బడవై చెను, కొమ్ను లతో కాళ్ళతో పిండి యగునట్లు వేసెను. 
అతనికి గోలోకము సిద్దించెను. అతనిని చంపిన విధమును పిమ్మట 
నితర వర్ణ గోవులకు చెప్పెను. ఇతర వర్ణ గోవు లా కపిల వర్ణ గోవు 
లకు ము దు చెప్పి నట్లు వరము నిచ్చేను. 
తరువాత రంతి దేవుని యజ్ఞమునకు వెళ్ళి యతనీని 

వ॥ “*సుగతి వేడి మమ్యూం బటీవులుగా విశసిరపు మనీ మానుష 
భాషణంబులఆ (బార్జింజెను.” (80 అప్పుడు రాజు వాటిని 

చంపినచో తన కే విధముగ గ నవతి కలుగునని, ఓవశ్నే తచెను. “జ్ఞానులు 
చేయు నీ వనికై నిన్ను చూడుమని మమ్ములను పంపేర. కావున 
నీకు స్వర్లోకము: కలుగును. నీ కీర్త జగము అన్ను ౦ట వ్యాపించు? 

నని గోవులు చెప్పెను. అప్పుడు రాజు వాటీతి 

కం॥ “*__.__.__._-మీ లోవల నొక 

గోవై నను మోహవశత గూరుటయు మఖం 
బావేళ బరి సమాప్తము. 

గా వలయును వినుడు సమయ కల్పన దెలియున్ (83) 
అని, పలికెను. ఆరాజు మాటలను 

కం॥- “విని: గోవులు సమ్మకించెను” (64) 
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అప్పటి నుండి రా జా గోవులను వధించి, యజ్ఞములో | వేల్చు చుం 

డెను. ఒకనా డొక గోవు తన దూడకు పొల నిచ్చుచు దాని మీద 

జాలి బుద్ధితో “నీ వింక యెక్కడ చేరెదవు, అకృపులు నన్ను చంవు 

టకు వచ్చుదు” రని పల్కెను, మహానుభావుడై న రంతిదేవు డా గోవు 

మాటలను విని యా యాగమును సు[పయోగముగా సమాప్తము 

జేసెను. కొన్ని గోవులు వధింప బడక మిగిలెను, వాటి సంతతియె 

నేటి గో సంతానము, ఆ యజ్ఞములో వధింవబడి [| వేల్చ బడిన 

గోవులు గో లోకమునకు (వమోదముతో వెళ్ళెను, మరణానంతరము 

వ “ఆ రంతిదేవ భూవకియును యజ్ఞ సమృద్ద ౦డై వృద్ధ 

[శవునితోడి సఖ్యంబునం బొలిచి దుక్టయ నాకంబున 

సుక్లోకుం డై యుండె పేన పొఖ్యుండును గోలోకంబున 

శాశ్వతుం డై వసించెను” (68) 

ఈ యితిహాసములో నాలుగంశము లున్నవి, మొదటిది మాన 

వుల కవసరమైన మేలును చేసిన గోవులకు రెండవది గోవులను 

పోషించిన సుమి|తునక్కు మూడవది దేవతల (పత్యర్థము మాన 

వుల క్షేమార్థము యజ్ఞ బలి పవవులై న గోవులకు, _బిహ్మలోకము 
కంటె నూ రార్ట్వ్య మున నున్న  గోలోక (పప్పీ, నాల్గవది యజ్ఞఫల 

సమృద్దుడైన రంతిదేనునకు స్వర్గలోక (పాప్తి, 

9.1.1.5.8, విశ్వరూప సందర్శన వరములు 

ధర్మమునకు హాని కలుగు వేళ నధర్మము పెచ్చు. పెరుగు చేశ 
భగవంతుడు భూలోకమున నవతరించున ని “ఐతిహ్యము”, ఈ 
యవతరణమున కీ “అవతారము” లని పేరు, అవతారములు విష్ణు 
మ్మూకిరి గాని శివునకు లేవు, మత్స్య, కూర్మాదు అవతారములే. 
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తీకృష్ణుడు పూర్ణావతారు కు, అయినను తీకృష్ణుని మానవమా తు 

నిగా తలచి పరిహసించిన వారును లేకపోలేదు, అట్టి వేళ పూర్ణావతా 
రమున స్వామి తన విశ్వరూపమును [(సదర్శించి భయ పెట్టును, 

ఇట్టి విశ్వరూప [ఫదర్శనములు “ఐదు” చోట కనిపించును. వానిని (uy) అ 
na) 

రెండు రకములుగా వర్గీకరించ వచ్చును. ఏ) బుషి వీ మర్హరీ 
దర్శితములు, 

తె.1.1.5 8.1. బుషి దర్శిత విశ్వరూపము 

స్వామి విరాట్బ్వరూపమును దర్శించిన బుషులలో కశ్యప్క 
నారద, ఉదంకులు ముఖ్యులు. 

311.58! 1... కళ్యవ విశ్వరూవము 

ఈ వృ తాంతనసు తిక్కన భారతభాగము “ఆనుశాసనీకి పర్వ 
ము _పథమాళ్వాసములో (35% గలదు. వరమును కోరిన వాడు 
కశ్యప _పజావతి, వర వప9దాత నారాయణమూరి . 

కశ్యప |సజావతి నారాయణమూర్తిని చూడవలెనని తలంచెను, 
వీకయోగ సమాధి నవతంభించి యారాధించెను. అప్పుడు నారాయణ 

చ నీల స్వే త్ర పీతారుణపింగిళంబును బహూదర పాదపాశ్రి 
శిరోనేత9ంబును విన దివ్య గాతింబు చూపి సంగంబు గల 
నంతరంగంబున నన్నె బుంగ వచ్చు నే నిస్పంగుండపై 
యెటింగెదవు గాక యనియె” (854) 
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.1.1.5.8.1.2. నారద మహర్షి దర్శిత విశ్వరూపము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము షష్ట 
శ్వాసములో (449.358, 971380) గలదు, వరమును కోరిన వాడు 

నారద మహర్షి వర ప్రదాత నారాయణమూర్తి, 

బదరికా శమమున నారాయణమూరి ని నారద మహర్షి భక్షితో 

స్రీ! టు [ధువం బచ 

లం బిం[దియా గోచరంబు సూక్ష్మ 

మనుపమ మన సర్వమున కంత రాత్మయై 

వెలుగు తత్వము దక్కు వే కలదెం 

తే,గి॥ “యరయ నారాధ్యమై యజుజాది గాగ 

సకల భూతలంబులకును బూజ్యంబు దాన యనియె” (౫48) 

నారదముని సం|పీతు డయ్యొను. వినయముతో మరల 
కం॥ “లోకేశ నీవు ధర్మ 

శ్రీకావలి గాగ నవతరించుట విద్వ 

ల్లోకము సెప్పు నమ్మూ 

లాకృతి యెట్లుండునో దయాత్మక మూర్తీ” (85) 

కం॥[ “(శతి వరత యు గురుభక్తి యు 

మతి గల వొక కొంత మన్నింపగ బా 

[తత గలిగె నేని నాకొన, 

గు తడియాలోకనం బగు తెజంగు కృవన్” (౪9, 

న॥ “అని వేడెను” (350), 
నారాయణమూర్తి భక్కి పరాధీనతతో నారద మునిని 
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_వ॥ “పరమై కాంతి వగుము నీ కట్టి పెంపు సంపాదించెదం 

బొమ్మని యశ్యాదరంబున వీడు కొలిపెను (053%)... 

నారదముని |పీతుడయ్యను. వియద్వీధిలో వెళ్ళి మేరు వర్వతము 

మీద నియతాత్ము డె యుండెను... పాల సము[దమున_ కుత్తరమున 

సమీపమున నున్న శ్వేతద్వీవము నందనాహారులును, ని(దియ వృత్తి 

రహితులును, నస్వేదులును, - సుగంధి శ్వేతాంగులును గల పురుషు 

లతని యంతరంగమున కనబడిరి. నారదముని వెంటనే యచటికి 

వెళ్ళెను, వా రతని నాదరించ లేమ. అవ్వుడత డత్యంత భిక్నిళో 
[వణతుడై వారికి సమీపమున నిలిచి కఠినమైన తపో నిష్టను పూని 
యూర్థ్వబా హుడె కదలక యుండి యచట వారందరు నాశ్చర్యపడు 

నట్లు విష్ణు స్తవమును చేసెను, అప్పుడు నారాయణమూర్తి తన దిష్య 

(విశ్వ) రూవముళో |[వత్యక్షమయె్యను, నారదముని వినయ సం 

[భమ భక్తి భావయుతు డై నమస్కరించెను, 

S91, L928 ఉదంకముని దర్శిత విశ్వరూపము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్వ మేధ” వర్వము 

తృతీయాశ్వా సములో (21-70) గలదు, వరమును కోరిన వాడు 

ఉ దంకముని, వర (పదాత థ్రీకృష్ణుడు,. 

ఖీష్ముని అవర (క్రియలకు వచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజాదుల 

కడ సెలవు గైకొని ద్వారకకు బయలు దేరెను, దారిలో" ఉదంక 

మున్యా్యశమమున నిలిచి మునిని దర్శించెను: అతనిని ముని గౌరవిం 
చెను, మునికి కృష్ణు డెవరో తెలియదు, ధార్హరాష్ట్ర్త పాండవ థ్రీకృష్ణా 

దుల గురించి అడిగెను. కఠురుక్షీత సం[గామమున గాని మారణ 
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హోమమున గాని తనపా[త యేదియు లేదని శ్రీకృష్ణుడు విషయము 

నంతటినీ చెప్పెను. ఆంత ముని 

ఆ.వె! “అతుల మైన నీదయా మహిమకు చేను 

వాత మగుదు నేని బద్మనాభ 

యనుపమాన తావకాకృతి జూపవే 

నాకు జూడ్క్మి యును మనంబు నలర” (47) అని (పార్థింజెను, 

శ్రీకృష్ణుడు దయాళువై భారతయుద్ధములో అర్జునునికి చూపినట్లు తన 

విశ్వరూపమును చూపెను. ఆ రూపమును చూచి మునికి భయ, విస్మ 

యములు కలిగెను. చేతులెత్తి దమస్కరించి స్తుతించెను, విశ్వరూపము 
నుపసంహరించుమని (పార్థించెను, థ్రీకృష్ణుడట్లు చేసెను. 

81.15.82.  మర్ష్య దర్శిత విశ్వరూపము 

మర్తుగ అనగా మరణము నొందు భూలోకవాసులు, _ జుట్టి వారికి 

భగవద్ధర్శన మపూర్వ ము, అనూహ్యము, మర్ష్యలు దర్శించిన యట్టివి 

రెండు కలపు 1) భీష్మాదులు, వీ పార్టుడు దర్శించిన విశవీ 
రూపములు. 

3.1.1.5..2,.1, కౌరవ సభాదులు దర్శించిన విశ్వరూపము. 
ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ” వర్వము 

తృకీయాశ్వాసములో (405.411) గలదు. వరమును కోరకనే కోరిన 
వారు ఫీష్మాదులు, వర _వదాత థీకృష్ణుడు, 

థీకృష్ణ రాయబార ఘుట్టములో _ దుర్యోధనుని, ద ష్టచేష్టకు 
శ్రీకృష్ణుడు కోపించెను. అద్భుత భయానక దుర్ని రీక్ష్యమగు తన నిజ 

రూపమును చూపెను. సభలోనిని నారద, జమదగ్ని, కణ్వ మహా 

మునులపై నను భీష్మ, విదర, [దోణ సంజయులపైనను దయతలవి 
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వారు కోరకనే వారికి మామే దివ్వదృష్టి నిచ్చెను. అప్పుడు సభలో 
జయజయ శబ్దములు పుట్టెను, ఆ శబ్దము విష్ణుమూర్తి దివ్య విజ్బృంభ 

ణము వలన కలిగినదని ధృతరాష్ట్ర డూహించి 

కం॥ “కరుణింపుము సం [శత భయ 

హరణ ధుకిణా సహింపు మజ్ఞానంబున్ 

శరణంబు వేడెద భవ 

చ్చరణంబులు గను గొనం (బపాదింవగదేో. (408) 

అని వేడెను, అతని వేడి కోలుకు 

చం॥ “_ దయార్గ చిత్తు డగు నప్పరమేశ్వరు డిచ్చె దృషీ య 
@ pa” (va) 

జన, వతి కద్భుతం బడర నమ్మద పూరము | గమ్మస్” (409) 

వెంటనే ధృతరాష్ట్రుడు విష్ణుమూర్తి సహజ రూపమును చూచి భక్తి 
భావముతో [మొక్కి 

చం॥|“.._ నిను గంటి గృ తార్ధుడ వతి నింక నొ 

ల్ల నొరుల జాడ లోచనములం బురుహో తమ' సంహరింప వే” 

(409) 

అని వేడెను. అప్పుడట నుండిన జగులందరును ధృతరాష్ట్రుని శల్లసైన 

కన్నుల నాశ్చర్యముతో చూచుచుండిరి తరువాత, 

వ॥ “దామోదరుడు ధృతరాష్ట్ర నభిమతం బొడ గూడ -నతని 

కన్ను లెప్పటి యట్ల కావించి నిజ విశ్వరూప (పపంచంబు 

నుపసంహరించెను. (411) 
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8.1.1.5.9.2.2, పార్థ సందర్శిత విశ్వరూపము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము ఖీష్మ పర్వము 

(పథమాశ్వానములో (210-229) గలధు. వరమును కోరిన వాడు 

అర్జనుడు, వరపిదాత శ్రీకృష్ణుడు. 

అర్జునుడు తన బంధువులను మతులను చంపుటకు నిష్టపడక 

యుద్ధమును మాని విషాదముతో కూర్చొనెను. అతని విషాదమును 

గితో పదేశముతో శ్రీకృష్ణుడు పోగొల్దెను. సర్వము తానేయని పలికి 

చివరగ తన విశ్వరూవమును శ్రీకృష్ణుడు చూపెను. అర్జును డా రూప 

మును చూచి భయ పడెను. శ్రీకృష్ణుని ననేక విధములుగా పాగడి 

వ॥ “ఇట్లు దీపో [గంబగు విభాంతి వొడమి ధృతి దూలి సుఖంబు 

వడయ నేరక చిక్కువడి యున్నవాడ |బసన్నుండ వగుము 

రక్షింపుము” (219) “అని సంపార్థనంబు 'సీసెను” మరియు 

అర్జునుడు శ్రీకృష్లుని 

వ॥ “అదృషప్త్వ పూర్వం _బెన భవదీయ రూపంబు గనుం గొనం 

బడయుటం |బమోదశబును బిట్లు చూచిన. వెక్కసంబును 

హృదయ వ్యధయుం బుట్టి యున్న యది నీతొంటి 

. సొమ్యాకారంబు గైకొని నిలచి నాకు నాప్ల హాదంబు 

.సేయుము (219) అని (పార్థించెను, శ్రీకృష్ణుడు పుూర్వపు 

రూపమును ధరించెను. అవ్పుడు అర్జునుడు. 

వ॥ “*సచవేతనత్వంబు నొందితి బళ్ళ తిస్థితుండ జతి నని” (£21) 

పలికెను, త్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపము నుపసంహరించకొదెను* 
3.1.1.6. పరిశిష్టము... 2 

ఖచ్చితముగా నే విభాగము నందును చేర్చుటకు వీలుకాని 
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వరము లీ విభాగము నందు చేరును, వీనిలో [వథానముగా అనేకానేక 
వరములు, సవరించి యిచ్చిన వరములు, (పశీర్ణకములు చేరదగినవి. 

8.1.1.61. అనేకానేక వరములు 

ఒకే పర్యాయ మొకటి కంటె నెక్కువ వరములను కోరుట యని 

యర్థము. ఇవి కోరిన వారి తపస్ఫునకు, సాహసమునకు, నుచిత 

మైన పనికి సేవకు మెచ్చి యిచ్చిన వరములు, వీనిని పథానముగా 

“ఐదు” విధములుగా విభజింప వచ్చును. 1) (బ్రహ్మ, స్ర్తి గరు 

త్మంతుని పట్ల నారాయణమూర్తి, శ్రి గయుని సట్ల అగ్ని దేవని, 

శ శకుంతల పట్ల కణ్వ మహాముని, క కుళికుని పట్ల చ్యవన 

ముని వరములు. 

3.1.1.6.1 1. (బహ్మ వరములు 

3. 1.1.8.11. వై శ9వణుని భాగ్యము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎట్జని” భారతభాగము “అరణ్య”. పర్వము 

షష్టాశ్వాసములో (270.271) గలదు. వరములను కోరి పొందిన వాడు 

వైశ్రవణుడు, వరపదాత (బహ్మ. 

బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు పులస్త్యుడు, అతని కొడుకు వి 

వసుడు. అతని పుతుడు వైశ్రవణుడు, 

వ॥ “అ వై శ్రవణుడు దన తం (డి యగు పులస్త్యుని విడిచి తాత 

యగు చతుర్ముఖునకుం దపంబు సేసి నల కూబరుం డను 

కొడుకును లోకపాలకత్వంబును ధనేశ్వరత్వంబును అంక 

“యను పురంబును శంకరు తోడి సఖ్యంబును వరంబులుగా . 

బడసి మహా విభూతితో వర్తిల్లు చుండెను” (271) 
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911,6.1.1.£. సుందోవసుందుల భాగ్యము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది” పర్వ మష్ట్ర 
మాశ్వాసములో (85.88) గలదు, అనేక వరములను కోరి పొందినవారు 
“సుందుడు, ఉపసుందుడు” అను పేర్లు గల రాక్షస సోదరులు, వర 

పందాత (బ్రహ్మ, 

టె 
టి 

పుట్టిరి. వారు నియతాత్ములై తపముచే సర్వమును పొంద వచ్చునని 

నిశ్చయించిరి. వింధ్యాచలమున హఠయోగము నవలంభించి తప 

మును చేసిరి. వాది తపోగ్ని భూపమునకు దేవశలు భయపడిరి, 

(బహ్మ దగ్గరకు వెళ్ళి విన్నవించిరి, బీహ్మ సుందోప సుందుల 

తపస్సునకు మెచ్చి సన్నిహితుడై వారి కిష్టమైన వరము నిచ్చెద 

వేడుమునెను. వారు నమస్కరించి 

వ॥ “దేవా మాయిష్టంబు దయసేయ మీ కిష్టం బేని మాకు 

గామ రూపత్వమును గామ గమనత్వమును సకల 

మాయాన్వితంబును నన్ఫ్యులచేత నవధ్యత్వంబును 

నమరత్వంబునుం (బసాదింపు డని” (87 కోరిరి. 

అప్పుడు |బహ్మ 

ఆ వె॥ “వారి కమరత్వ మొక్కుటి 

దక్క గోర్కు లెల్ల నక్కజముగ 

గరుణ నిచ్చెన్” (83) 

8,1.1.6.1.2. గరుత్మంతుని పట్ల శ్రీమన్నా రాయణమూరి, వరము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆడి” పర్వము 
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ద్వితీయాశ్వాసములోను (108.10) తిక్కన భారతభాగము “ఆనుకాస 

నికి పర్వము |వథమాశ్వాసములోను (851-254 నించు మించు 

సమానముగా గలదు. వరములను కోరి పొందిన వాడు గరుత్మం 

తుడు. వర పదాత శ్రీమన్నా రాయణమూర్తి, 

.... గరుత్మంతు డమృత భాండమును తీసికొని తా నేమాత)ము 

(తాగకుండ వచ్చుచు*డెను, అప్పుడు ఢ్రీమన్నా రాయణమూ ర్తి యెదు 

రుగా వచ్చి _పసన్ను డై 

కం॥ “నీ విజయోత్చాహమునకు 

లావునకు జవంబునకు నలౌల్యమునకు స 

ద్భావమునకు మెచ్చి వరం 

వీ వచ్చితి వేడు మెద్ది యిష్టము నీకున్” (104 అని పలికెను, 

గరుత్మంతు డా మాటలను విని యాది దేవుడగు శ్రీమన్నారాయణు 

నకు నమస్కరించి 

స “అమృతాశనంబు చేయకయును దేవ సో 

కజరామరత్వంబు నందుటయును 

నఖిల లోకంబుల క్యగణి యైన స్ 

యగ్రంబు నందు ని న్నధిక భక్తి 
గొలుచుచు నునికియు గోరితి గరుణతో 

దయ చేయు ముస్టత దై త్యభేది” (109 అని కోరెను 

ఆ కోరికను వినిన శ్రీహరి గరుత్మంతుని యభిమతమును తీర్చెను, 

3,1.1.6.1.8. గయుని పట్ల అగ్ని దేవుని వరములు 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారత భాగపు | దోణపర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (206) గలదు, వరములను కోరి పొందిన. వాడు 

“గయుడు”, వరపిదాత అగ్ని దేవుడు, 
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శతు పక్షము వన్నిన ' పద్మవ్యూహములో “అభిమన్యుడు” 
మరణించెను. ఆ విషయమును తెలిసి కొనిన ధర్మరాజు శబిరములో 
చాల దుఃఖించు చుండెను, అప్పుడతని నోదార్పు టకు వెళ్ళిన వేదవ్యాస 

మహాముని షోడశ రాజుల చరి తలను తెలి పెను. 

గయుడు షోడక చక్రవర్తులలో నొకడు. అతడు “అగ్ని దేవుని” 

నారాధించెను, అగ్ని దేవుడు (పత్యక్షమై యేమి కావలయునో కోరు 

కొను మాను, అప్పుడు గయుడు, 

చ్ oh ల ఎంఎ (బహ్మచర్య 

వృత్తంబు దమమును వేద విత్తము నహిం 

సయు జాతి దానంబు శమము వరము 

గా గోరి కొసను” (208) 

d.1.1.6.1.4, శకుంతల పట్ల కణ్వ మహాముని వరములు 

ఈ వతాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది” పర్వము 

చతుర్ధాశ్వాసములో (61.88) గలదు. వరములను కోరి పొందినది 

శకుంతల, వర ప్రదాత కణ్వమహాముని, 

దుష్యంతుడు గాంధర్వ వివాహమున శకుంతలను వివాహమాడి 
యభిమత సుఖంబుల ననుభవించెను, తరువాత పిలిపించు కొందునని 

ధైర్యమును చెప్పి వెశ్ళెను, శకుంతల తాను చేసిన దోషమునకు 
కణ్వమహాముని కోపగించునేమో యని భయవడు చుండెను. కణ్వ 

మహాముని కంద మూల ఫలములను సేకరించుకొని వచ్చెను, లలిత 
శృంగార భావముచే అజ్ఞా వనత వదనయు నతిభీత చిత్తయుసై 
యుండిన. కూతురగు శకుంతలను చూపెను. తన దివ్యజ్ఞానము వలన 

విషయ మంతటిని తెలిసి కొనెను, క్షత్రియులకు గాంధర్వ వివాహము 
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విధిచోదితమని సంతసించెను. శకుంతలతో “నీవు తగిన” పతి గెన్ను 

కొంటివీ. దానికి తగి నట్లుగ నీ గర్భమున నున్న వా డభిల భువన 

చ_వర్సి యగునని చెప్పి 

వ॥ “నీ ధర్మ చరితంబునకు మెచ్చికి నీ కోరిన వరం బిచ్చెద 

వేడు మని” (88) పలికెను, 

అప్పుడు శకుంతల 

వ॥ “నా చిత్తం బెప్పుడు ధర్మువు నంద తగిలి యుండను 

నా కుద్భ విల్లెడు పుతుంండు దీర్జాయురారో గై కశ్వర్య బల 

సమన్వితుండును వంశకర్శయు గా వలయు నని” (63) 

వరమును కోరెను. అందుకు కణ్యుడు సమ్మతించెను. 

8.1.1.6.1.5. కుశికునకు చ్యవనముని వరనులు 

ఈ వత్రాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” పర్వము 

ద్వితీయాశ్వాసములో (291_381[) గలదు. వరమును కోరి పొందిన 

వాడు కుశికుడను రాజు, వర్మ వదాత చ్యవను డను ముని, 

[(బహ్మ మునుల, సురలతో కొలువు తీరి యుండెను, _పసంగ 

వశమున వారితో |బహ్మ భృగు, కుశిక వంశములకు సంకరము ల 

వాటిల్లునని చెప్పెను. అచటనే యుండిన భృగు మహర్షి కుమారు 

డగు చ్యవనముని యా మాటలను వినెను, అట్లు జరుగుటకు నిష్ట 

పడక కుశికుని వంశమును నాశనము చేయుటకు పూను కొచెను, కన్యా 

కుబ్ద దేశపు రాజగు కుళికుని యింటికి వెళ్ళెను. కుశికుడును నతని 

భార్యయును నతిథి మర్యాదలను చేసిరి, తనకు పరిచర్యలను చేయు 

డని యాదేశించెను, వారట్లు చేసిరి, అతడు వారి ననేక విధము 
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లుగ పరీక్షించి మెచ్చుకొనెను, గంగాతీరమున జవమును చేసికొను 

తన దగ్గరకు మరునాడు రమ్మని వారికి చెప్పెను, వారట్లు వెళ్ళిరి, 

వారికి తన యోగ బలముచే స్వర్ణ లోకమును చూపించి క్షణములో 

మాయము చేసెను. వారు (బాహ్మణత్వమును కొని యాడిరి. అతడు 

వారిని దగ్గరకు పిలిచి మెచ్చుకొని వరమును వేడుముసెను, వారిని 

పరీక్షించిన కారణమును తెలుపు మనిరి, అతడు వారి కా విషయమును 

వివరించెను. మరియు వారు కోరకనే 

వ॥ “నీకు మూడవ వాడు |బహ్మ తేజోదీప్త డయి జనియించు” 

(281) నని పలికి “వరంబు వేడు” (33) మని పలికెను. 

అప్పుడు కుశికుడు 

వ॥ *మదియ సంతానంబు (బహ్మ త్త పొప్త నుహత్తనిరూఢం 

బును గాఢ ధర్మతత్పరంబును గా నను (గ్రహింపు మని” (831) 

కోరెను. చ్యవను డతని కోరికను విని 

వ॥ “నీదు మనమండు |తిలోకపూజనీయుం డని పల్కెను” (లమ 

d.1.1.6.2. సవరించి 'యిచ్చిన వరములు 

కోరిన వరముల నిచ్చినచో నితరులకు బాధ కలుగుట గొని? 

యితరుల వలన వర్మ పదాతకు బాధ కలుగుట గాని, వరములకు 

తగిన యర్హతలు రేకుండుట గాని గమనించియే వర ప్రదాతలు 

సవరించి వరముల నిచ్చిరి, ఇట్టివి “ఆంధ మహాభారతము” లో 

నైదు గలవు. ఇవి 1; బిహ్మ, లి మహేశ్వర, ఏ సముద్ర, 

ఓ కుమారస్వామి, 5) ఇందుని వరములు 
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3. 1.1.62.1, [తిపుర వినాశము పట్ల [బహ్మవరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము కర్ణపర్వము వథమా 
శ్వాసములో (257.261) కలదు, వరవదాత |బహ్మ. వరమును 

కోరిన వారు విదున్మాలి, తారకాక్ష, కమలాక్షు లను అన్న దమ్ములై న 

రాక్షసులు, 

తారకాసురుని కుమారులు విద్యున్మాలి, తారకార్ష, కమలాక్షులను 

రాక్షసులు. తారకాసురుడు కుమారస్వామితో జేసిన యుద్దములో 
మరణించెను, తం(డి మరణింపగా కుమారులు బిహ్మ నుద్దేశించి 

తపమును చేసిరి, |బహ్మ |(పత్యక్షమయ్యెను. అంత వారు సకల 

భూతలంబుల సర్వకాలంబుల “అనవధ్యత్వంబు”ను కోరిరి. అంత 

_హ్మ యిట్టి వరమెచ్చటనుకానరాదని యు, నిచ్చు టకు పుచ్చు కొనుటకు 

తగిన రీతిలో వరమును కోరుకొనుడని యాదేశించెను. అంత వారును 

వ “మాకు మువ్వురకు మూడు వురంబు లెల్ల సుఖంబులుం గలిగి 

కామ గమనంబులై దేవ దానవ యక్షోరగాది జాతులకుం 

జెజుప రాక విలసిల్లు నట్లుగా నొసంగు మేము భవత్పసా 

దము సొంపున నిర్భయులమై పెం పొంది సంచరించెదమ. ? 

(261) అని వరమును కోరెరి. 

బ్రహ్మ యా వరము ననుగహించి సమాప్తి దశను కూడా సూచిం 

పుడని వారినే యడిగెను, (తిపురము అపుడు దగ్గరికి రాగలవో 

యప్పుడే వర సమాప్తి యని తెలియ జేసిరి బిహ్మ యళ్లీ యను 
గ9హించను. 

d.L.1.62.2. సైంధవ విజయము వట్ల మహేశ్వర వరము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్జిన” భారతభాగము “ఆరణ్యపర్వము?” 
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షష్టాశ్వాసము (259-260) లో కలదు. వర ప్రదాత మహేశ్వరుడు, 

వరాను[గహమును పొందినవాడు సైంధవుడు. 

పాండవులు జూదములో నోడిపోయి యరణ్యవాసమును జేయు 

చుండిరి. అంత నొకనాడు సైంధవుడు దౌొపది నపహరింప సమ 

కట్టెను. అపుడు పొండవులు సైంధవుని నవమానించిరి. సై ంధవు డౌ 

యవమానమును భరించ లేక పోయెను. శాను పురమునకు వెళ్ళక 

గంగాతీరమునకు కదలి చనెను, శివు నుద్దేశించి పాదాంగుష్ట తప 

మును చేసెను, శివుడు పృత్యక్షమయ్యెను. పాండవులను జయించు 

వరము నను [గహింపుమని కోరెను, శివుడతని కోరికనువిని “బందా” ది 

దేవతల కెనను పాండవులను జయించుట కష్టమని పలికి 

య్ 

చం॥ “విజయు డొకండు దక్క నతి వీరుల బార్గుల నున్న నల్వురన్ 

నిజ మొకనాటి కయ్యమున నీవు జయింపుము: ఫల్లునుండు నే 

ర్వ జగదజయ్యవికంముడు వాని ఎదుర్కొని నాకు వైన బో 

ర జితుని జేయు దెంతయు భరం బగు నిక్కము వల్కితిం 

జుమీ (R97 

“అని వరమును సవరించి శివు డనుగహింజెను, 

9.1,1.8.2,9. పేతు నిర్మాణము పట్ల సముదుిని యంగీకారము 

ఈ నృత్తాంతము “ఎబ్జన” భారత భాగము ఆరణ్యపర్వము సప్త 

మాశ్వాసను (43.50 లో కలదు. వర్మపదాత సముదుడు., వరాను 

గ్రహమును పొందినవాడు థ్రీ రామచంద్రుడు. 

శ్రీరామ లక్ష్మణులు, వానర సైన్యముతో దక్షిణము వైపు కద 

లిరి. సైన్యము దక్షిణ సముదితీరమును చేరినది. సము దము 
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చెట్లు దాట వలయునో రామునకు తెలియలేదు, లక్ష్మణ ద్వితీయు డై 

దర్భశయనుడై యుపవాస దీక్షతో సము దని నారాధించెను, సము 

దు్రడు వత్యక్షమై పిియంబు చేతునని పలికెను అంక కరుగ 
మార్గము చూపక పోయినచో దివ్యాస్ర్రంబుల శోషింప జేయుదునసీ 

రాముడు సలి'కెను, సముదు) డా మాటను విని రాము డంతటి వాడె 

యట్లు చేసినచో తాను చులకన యగుదుననియు, మానవులు కూడా 

యిట్టి ప్రయత్న ము చేయగలరనియు తన దై న్యమును వ్యక్తము 

చేసెను. మరియు రామునితో 

సీ]. “మీయందు గపివీరు డాయత మతి విశ్వ 

కర్మ సూనుడు శిల్పి కర్మ విదుడు 

అ.పె॥ “నలుడు నాగ నొకడు గలడు వా డొలన నా 

యందు దరులు గిరులు నొంద పైవ 

నవి ధరింతు నేను దివిర నీ కది సేతు 

వుగ గడంక నరిగి పగఅ గెలుము (19) 

అని యుసాయమును శెలిపెను, 

d.1.1.62.4. కుమార సపృమాతృకల పట్ల కుమారస్వామి వరము 

ఈ వృతాంతము “ఎల్జిన” భారతభాగము” “ఆరణ్య” ప పర్వము 

పంచమాశ్వాసములో (బికక్.ిక్ి) గలదు, వరమును కోరి పొందిన 

వారు కుమార సప్తమాతృకలు, వర (పదాత కుమారస్వామి, 

కుమారస్వామి స్వాహాదేవి కోరికను తీర్చిన వేళ కుమార సప్త 

మాతృక లతని దగ్గరకు పెళ్ళిరి* వారు ముందున్న మాతృకల కంటె 

నెక్కువగా జగత యములకు తమ నిప్పుడే మాతలగా నుంచుడని యు, 

ముందున్న మాతృకల గౌరవము కంటె నెల్లవ్వుడును తమనే సర్వ 
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లోకములు నిష్టముతో కొలుచు నట్లుగ వరము నిమ్మని యు కోరిరి, ఆ 

మాటలను వినిన కుమారస్వామి నవ్వుచు పూర్వపు సప్త మాతృకల 

గౌరవమును తగ్గించ వలదనియు, మరియొక వరమును కోరుమని 

వారికి తెలిపెను, అందుకు కుమార సప్త మాతృకలు గౌరవముతో 

సమ్మతించి 

కం॥ “రి మీ 

జగముల గల శిశువులకు నజసిము బీడల్ 
దగ నొనరించుచు నీకృప 

నెగడెద మివ్వరము మాకు నీ వొసగ దగున్” (245 

అని కోరిరి, 

వారి కోరికను వినిన కుమారస్వామి 

కం॥ “అక్కట కీడు దలంచితి 

రిక్కార్యము దగవె? యైన నిచ్చితి; మీకున్ 

[మొక్కిన గొల్చిన వేడిన 

నక్కటికము తోడ గావు డమ్మ శిశువులస్” 250 

కం॥ “పాయక పదియాజీడుల 

[సాయము నందాక నరుల వబాధింపుడు మీ 

రని” (251) పలికెను, 

వారు కోరకనే వారికి రక్షుకునిగా తన దేహము నుండి కాంచన వర్గుడెన 

పురుషుని పుట్టంచెను. వారికి స్మందొవస్మారమను పేరిడెను, 

5,116.25. మతంగుని వట్ల ఇంద్రుని వరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఆనుళాసనికొ పర్వము 
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[పథమాశ్వానములో (600-105) గలదు, అడిగిన వరమును హ్ంద 

లేక విధిలేక కోరకనే యిన్నిన మరియొక వరమును పొందినవాడు 
మతంగుడను పేరు గల | బాహ్మణుడు, వర ప౦9దాత ఇం|దుడ, 

మతంగుడు |బాహ్మణజ బాలుడు. తం (డి యాజ్ఞ (పకారము 

వెళ్ళు చుండెను. దారిలో గర్వ బుద్దితో నొక గాడిధ పిల్లను కట్టె 

కొట్టెను, అది యా విషయమును బాధతో తన తల్లికి చెప్పెను, ఆ త 

గాడిద తన బిడ్డకు “ఫీడు చండాలుడు కావున (పచంఢ స్వభావు 
డయ్యెను గదా!” అని చెప్పెను, మతంగుడు పూర్వజన్మ విశేషమున 

తిర్యగ్గాతి భాషావిదుడు. కావున నా గాడిద మాట అర్థమయ్యెను, అవి 

నిందా మటలు కావనియు నిజమైన మాటలనియు నమ్మెను. తాను 

పూర్ణ జన్మమున మాల తనమున పుట్టి యుండుదునని భావించెను, 

ఆ గాడిద దగ్గరకు వెళ్ళి తనకు చండౌలత వచ్చిన కారణము నడిగెను. 

పూర్వ జన్మమున నొక మంగలి వాడొక | బాహ్మణ స్త్రీతో రమించుటచే 

పుట్టికివని గాడిద చెప్పెను. అవ్పుడు మతంగుడు తాను వెళ్ళుచుండిన 

పనికి వెళ్ళకుండ యింటికి వెళ్ళెను, తండిికి తన పూర్వజన్మ పుట్టు 

3ఆ శి 

కను గురించి చెప్పి తపస్సునకు వెళ్ళెను. గొప్పగా తపస్సును 

చేసెను, ఇంద్రుడు (పత్యక్ల మె వరము నగుడు నునెను అపుడు 

మతంగుడు 

కంll “డరా 

మరత్వ మిమ్మనియె” (89 

ఇం|దుడ కని కోరికను విని (బాహ్మణత్వ మహత్వము నన్యజాతివారు 

తెలిసికొన లేరు. కావున మరియొక వరమును కోరు మనెను, కాని 

యతడు వినకుండ యేక పాదమున నూటు సంవత్సరముల కాలము 

తపస్సును చేసెను. ఇందుడు మరల వచ్చి తపస్సును మాను 

మనియు లేనిచో మతంగునికే వినాశము కలుగునని జెప్పెను, కాని 
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మతంగుడు వినక యూరకుండెను. ఇందుిడు వెళ్ళను. మతంగు 

డొక కాలి బొటన వే9లిపై నిలిచి నూలు సంవత్సరముల కాలము తప 

స్పును చేసి కృశించెను. తాళలేక కింద పడెను, అప్పుడు ఇంద్రుడు 
వచ్చి పట్టుకొని 

కం॥ “*క్ష[తియాదుల జేతనుం బట్టు వడని బాహ్మణ శార్లూలంబు 

తోడి మేలంబు దక్కుము నీకు నొక్క వరం బిజ్చెద _గైకొను 

మని (100) పలికెను, 

అందుకు మతంగుడు సమ్మతించెను. 

ఆ.వె “చండదేవుడన బ్రశస్తి వహించి సు 

స్త్రీలు పూజనంబు సేయ గామ 

రూప థారిస్ట్ట నిరూపింప విహగ ఖా 

వంబు గల్లి పఏమదవర్తి వగుము” (10D 

కం॥ “అని వరం బిచ్చి మ హేందుడు 

సనియెను” (109 

ఫ్ 1 10, లి, (పకీర్రక వరములు 
(52) 

జలాచెదఠరయిన వి ప౦కీరక ములు, పభ న దేవతలు “ముఖ్య 
హ్. (yy 

దేవతా గణము” బుషి పుంగవులు, రాజులు రాక్షసులు, తిర్యక్కులు 

వివిధ పీయోజనముల'కై వరముల నిచ్చుట యిందు చేరును, 

81,1.60,8,1. (బహ్మ వరములు 

ఈ వర్గములో |బహ్మ యిచ్చిన వరములు ఐదు: ఇవి 

1. అగ్న్యాదులకు నిష్కృతి (పొప్పి స మృత్యు దేవతాశ్రివుల పరి 

ణామము - 4 వృతా్రొసురుని బలాధిక్యము UR కుంభకర్ణుని నిదా 

వరము $5. ఉపా%ంగ వికృతి 
| | | జు! 
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3,1.1.6.83.1.1, అగ్నా దుల నిష్క్టతి పొసి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంఠి పర్వము వంచ 
మాశ్వాసను (430.482) లో కలదు, వర నదాత |జహ్మా కాగా 
నిష్కృతి వరమును పొందిన వారు అగ్ని ఓషధి తృ శాదులు, 

ఇంద్రుడు వృతాసురుని చంపెను. అందువలన సకనిని బ్రహ్మ 

హ క్యాదోషము వష్టుకొనినది,. ఇందు) డీ దోహము తొలగుటకు బ్రహ్మ 
కడ కేగెను, బ్రహ్మ “అన్న” దేవుని ఓషధి, వృష తృణములను 

ప్రీలను, జలమును తలంచెను, అవన్ని యు (పత్యుక్షను, కాగా 

ఇందు్ర0ని బీహ్మ హత్యాదోహమును పంచుకొనుడని బ్రహ్మ యాజ్ఞా 

పంచెను. అపుడు నిష్కృతిని వెరిగింపుడని కోరిరి, 

అడ ప॥ “అగ్నికిని నోషధి వృక్ష తృణంబులకును, వనితా జనంబులకును 

జలములకును వరంబులుగా [గమంబున నీవు (పజ్యలింపక 

ర్త విః విదానంబు సేయు వాని యందును మీకు బద్వ కాలం 

బుల భేదన చ్చేదనంబు లాచరించు వాని యందును మీరు 

రజస్వలలై_ యుండ మీతో సుతరంబు సలుపు వాని యందును 
మీలో మలమూత్ర శ్లేష్మంబులు విడుచు వాని యందును మీ 
మీ కడ నున్న బ్రహ్మహత్య పివేశివ గలయది యని 
నిరేశించను” (49), 

3.1,1.86.93.1.2, మృత్యు దేవతాశంవుల పరిణామము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము దో9ిణవర్బము ద్విఫ్రీ 
యాశ్వాసము (185.15) లో కలదు, వరవదాళ [బహ్మ, వరా 

నుగుహమును పొందిన దేవత మృత్యవు, 
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పూర్వము మరణ మనునది లేకుండ లోకములు నిండి పోయెను, 

భూదేవి యా భారమును మోయలేక బిహ్మను ప్రొర్టించినది, అపుడు 

బ్రహ్మ యిందిియముల నుండి మృత్యువు పుట్టినది, సకల ప్రాణి 
సంహారమును చేయుమని బిహ్మ యా దేవత నాదేశించెను. మృత్యువు 
మారువలుకక యొకచో తపమును చేసినిది, అందరిని కారణము 

లేకుండ చంపలేనని మృత్యువు పలికినది, కాని బ)ిహ్మ సమ్మతించ 

లేదు, చివరకు 

వ॥ దేవా దేవర యాజ్ఞ దలమోచి చేయు దానం గాక యొక్క 

విన్న పం బవధరింసుము లోభంబును గో9ధంబును నీర్ష్యయు 
నసూయయు జంతువుల శరీరంబుల వికృలిం బొందింప 

వలయును” (17 అని కోరెను. 

బ్రహ్మ “అట్ల యయ్యెడు” మని పలికెను. మరియు మృత్యువు 

యొకు యశువిందువు లన్ని యు రోగము లై జనులను చావం జేయ 

గలవనియు, స్వకృత్యముల వలన మానవు అధర్మ వర్శనులగుదు 

రనియు దాని వలన పాప పుణ్య భయము తేడనియు నామె నాశ్య్వ 

సించెను, 

2.1.1.6.3.1.8. వృత్రాసురుని బలాధిక్యము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము పంచ 

మాశ్వాసములో (425) గలదు. వరమును కోరి పొందిన వాడు వృతా 

సురుడు, వరపుదాత బోహ్మ, 

వృత్రాసురుడు బిహ్మ నుద్దేశించి యిరువది వేల దివ్యాబ్బమ లు 

తపస్సును చేసెను, కావున నతనికి 
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తె,రీ॥ “ఒసగె బద్మజు డధిక మహో 9 బలము (25). 

అ వరబలము కారణముగా నిందాదులు కూడ నతనిని నోడించ లేక 

పోయిరి, 

8. 1.1.6.8.1.4, కుంభకర్ణుని నిద్రావరము 

చః వృ తాంతము “ఎట్బ్జన” భారతభాగము “ఆరణ్య” సరము 

షష్ట శ్వాసములో (2/6. 28) గలదు. వరమును కోరి పొందిన వాడు 

కుంభకర్ణుడు, వరవ(దాత బ్రహ్మ. 

పై శ్రవణుడు తపముతో _బహ్మను మెప్పించి వె వె భవము నం 

దెనని రావణ, కుంభకర్ణ, విఖీషణులు తెలిసికొని, యసూయ జెందిరిం 

వారు ముగ్గురు నాకే పర్యాయ మొకే చోట చాల నిష్టతో నాకి విధ 

ముగా తపస్సును చేయ సాగిరి. వారట్లు పదివేల సంవత్సరముల 

కాలము పొటు తపస్సును జేసరి, వారికి బంహ్మ ప్రత్యక్షమై “వరము 

నడుగు” డని పలికెను. అప్పుడు కుంభకర్ణుడు 

వ॥ “దెవోప హతుండై తనకు నాత్యంతికం చన నిద్ర 

నడిగెను” (281), 

అతని కోరికను వినిన బ్రహ్మ “అట్లయగు” (281) నని పలికెను, 

9.1,1.6.8.1.5. _ఉషా9ంగ వికృతి 
(స) 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము తృతీ 

యాశ్వాసములో (83.85) గలధు, వరమును కోరి పొందినది యొక 

“ఒంటె”, వర పిదాత బహ్మ. 

పూర్వమొక ఒంటె బిహ్మ నుద్దేశించి తపస్సును జేసెను, అం 
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దుకు బిహ్మ సంతసించి (వత్యక్షమై “అర్థించి నదియేమి” అని యడి 

గెను. అవ్వు డా లొట్టియ 
ట్ర 

స్స “ఒప్పు నామెడ శతయోజన|ప 

మాణం బగుట కోరి వాజీశ” (రికి అని యర్థించిను, 

(బహ్మ దాని కోరికను మన్నింవెను, 

తరువాత నా యుష్ట్రము వరగర్వ ముతో మిడిసి పడు చుండెను. ఒకో 

నాడ రణ్యములో తన పొడవైన మెడను చాచి మేయు చుండగా 

నకాల వర్షము పడినది. అప్పు డా యొంటె తన పొడవైన మెడను 

దగ్గరలో నుండిన యొక గుహ వైపు చాచి యిష్ట ప్రకారము నిదురించు 

చుండెను. ఆ గుహలోని జంబూక ద్వయము మెడను చూచి కొటీకి 

నెత్తురును తాగుచు కండలను తిను చుండెను. అప్పుడొంటె కొద్దిగా 
పొర్గెను, కాని యప్పటికే దాని మెడ నరములు తెగిపోగా ప్రాణమును 

వదలెను, . 

3.1.1.6, 2 విష్టు వరములు 

శ వర్గములో విష్ణుమూర్తి యిచ్చిన వరములు నాలుగు. ఇవి 

1. దేవతల వివిధ కార్య విముక్తి గ సప్పర్గుల ధర్మశాస్త్ర కరణ 

(పవృత్సి లె హవిర్భాగ (గహణము 4. కపి ధ్వజాదుల యంశ్థా 

నవు, 

d.1.1.6.8.2.-1. దేవతల వివిధ కార్య విముక్సి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము షష్టా 

శ్వా సములో (408-410) గలదు, వరమును కోరి పొందిన వారు 

_బహ్మాది దేవతలు, వర|పదాత విష్ణుమూర్తి, 

కృతయుగ (పారంభమున “ఆదిత్య, మరుత్, వసు. రుదా9ది 
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దేవతలును, మునులును, | బహ్మ దగరకు వెళ్ళి కర వ్యము నాదేశింపు 
కె L ల ౧ కం 

డని కోరిరి. పురుషోత్రము శరణు సొత్తము రండని బ్రహ 

అతడును వారును పాల సము|ద తీరమునకు వెళ్ళి బహు సహ|[స 

దివ్య సంవత్సరముల కాలము ఘోర తపస్సును చేయుచుండిరి. వారికీ 

గంభీరమైన మధురమెన వాజి 

వ॥ “వేద విహతం బగు నొక్క యాగంబు సేయుం డందు = 

భాగంబు నాకుం గల్పింప వలయు నని” (405) పలికెను. 

వారు సంతసించిరి, బ్రహ్మ చెప్పి నటుల దేవతలు పైష్థవ యాగ 

మును చేసిరి. అందు విష్ణువునకు భాగమును కల్పించిరి, అవ్వడు 

విష్ణువునకు వారిపై దయ గలిగెను, గగనము నుండి యదృళ్యడై 

వారితో 

కం॥ “నా వంపునను బివతి 
, జ అయి 

రూపం బగు దాని నే నిరూపింతు దగన్” (408). 

అని పలిక్కి ఈ [కింద తెలిపిన విధముగ నిరూపించెను. 

మరీచి, అంగిరసుడు, అతి, పులస్త్యుడు, పులహడు, (క్రతువు 

వసిష్తుడు_ఆను వారు బంహ్మ మానస పుతు9లు. వారును (బహ్మ 

'వంటి వారు. వారు వేదాచార్యులు, యజ్ఞ కార్యధుర్యులు, వారు 

విధించిన సర్వ యజ్ఞములను మానవులు గౌరవముతో చేయుదురు" 

ఆ యజ్ఞములలో దేవతలకు భాగము లుండును. ఆ భాగములబే దేవ 

తలు సంవృద్ధి యగుదురు. సనక్క సనందన, సనాతన, కంపిల 

సనత్కుమారులు బంహ్మ మనస్సు నుండి పుట్టదురు. వారు సహజ 
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విజ్ఞానులు. సాంఖ్యయోగములకు (పవర్రకులుః వారి వలన మోక్ష 

ధర్మగలులు బాగుగా కిలియును. దేవతలకు త తల్లి. తండి గురువు 

బిహ్మయే. విష్ణుమూ ర్తి యాజ్ఞ వలన |బహ్న సర్వముమ చేయు 

చుండును. విష్థుమూర్తి ఫాల భాగము నుండి రుద్రుడు పుట్టును* 

అతడు సర్వలోకారాదనీయుడు, సకల వర పదుడు. దేవతలును, 

వేదాంత కర్మములును, బహ్మ మరీచ్యాది ప్రజాపతులు చెప్పినట్లు 

[ పవర్తిల్లును, అది కృతయుగమను పేరుతో నుత్తమకాలము, దాని 

యందు వచవులు చంపబడవు, అనుమానము వలదు._అని నిర్దెశించెను, 

“ఏ మాటలను విని.మునులు, సురలును విష్ణుమూర్తిని పూగడిరిః 

నమస్కరించి వారి వారి స్థలము లకు వారు వెళ్ళి పోయిరి. బిహ్మ 

యొకడె యుండెను. అప్పుడు విష్టుమూర్ని హయ గీవరూపుడె, దండ 

కమండల హస్త్మడె సొంగవేద ముఖర ముఖు డై బహ్హ యెదుఏ ప్రత్యక్ష 

మయ్యెను, బ్రహ్మను కౌగలించుకొని 

వ॥ “నీవు సర్వంబునకును విధాతపు గురుండవు (వభువవు నయి 

నడపుము నీయందు సర్వ భారంబునుం బెట్టి సుఖి వై 

యుండెద నడపుట నీ కెప్పుడేని గడిందియై తోచి నవ్వు 

డేను దోచి సమస్తంబును సునీతంబు సేయ గల వాడ 
ననియెను” (413). 

తరువాత విష్ణుమూర్తి మాయమయ్యెను, 

4,1.1.6.8.2.2, సప్తర్షుల ధర్మశాస్త్ర కరణ |వవృ శి 
అలాల 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము సొ 

శ్వాసములో (258-881) గలదు. వరమును కోరి పొందిన వారు స 

fa 
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లును, చిత శిఖండులును, స్వాయంభువు, నునువును, వర వదాత 
విష్ణువు. 

కల్పాది యందు సపర్శ లెన మరీచి, అతి, అంగిరసుడు, పుల 

హుడు, పులస్త్యుడు, కతువు, వసిష్టుడును చితిశిఖండి నామధేయు 

లును, స్వాయంభు వను పేరు గల మనువును ననేక సంవత్సరములు 

విష్ణువు నుద్దేశించి తపస్సును చేసిరి, వారికి విష్ణు వదృశ్య రూపమున 
సెదుట నిలిచి వారితో 

వ॥ “మీరు ధర్మశాస్త్ర కరణ పివణులరై నన్నా శయించితిరి 

భారతి మీయందు నిలువ నియోగించికి మీచేతం (బజీతంటై 
సకల జగంబులకు హితంబును మర్యాదా పవర కంబును నై 

శాస్త్రంబు వెలుంగు నంగిరసు వలన బృహస్పతి యను నొక్క 

మహామతి జన్మించు వాని యం దా సందర్శ్భంబు _వతిష్టించు 

నది యని యానతిచ్చె ను” (ళ్ళి మటియు 

తే,గీ] “ఉపరి చర వసు వను నొక్క నృపతి పుట్టు 

నాత డర్దు జా శాస్త్రంబు నధిగమించు 

నా బృహస్పతి . 'ఫెవ్చంగ నధిగ మించి 

తత్సమాచార నాయకత్యంబు వహించు” ($60) 

వ॥ “అమ్మహితాత్ముండు మద్భక్తుండు మీకు సంభావనీయుం డని 

పలికి చనియెను” (361, 

d.1.1.6.8.2.9. విష్ణుమూర్తి హవిర్భాగ గ9హణము 

' ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము షష్ట 

శ్వాసములో (861.388) గలదు. వరమును కోరి పొందినవాడు 'ఉఊపం్ర 

చర వసు పనురాజు, వర _పదాత విష్ణుమూరి . 
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ఉపరి చర వసురాజు హయమేధంబును చేయుటకు పూను 

కొనెను అ యాగమునకు మరిచ్యాదులగు మహానుభావులును బుల్వి 

క్కరణమును చేసిరి, బృహస్పతి యుపదర్శనమును నడ పెను. పిజా 
పకి యగు బ్రహ్మ మానస పు[తులగు ఏకతుడు, ద్యితుడు, తితుడు 

నను ముని సత్తము లా యజ్ఞమునకు సదస్స్యులె వచ్చిరి, ఉపరి చర 

వసు నహింసకుడు, కావున నా యధ్వరణమున పథునిశ నము 

లేకుండ వరమ నిష్టతో నారణ్యకోధిత మైన వాక్యముల సమూహముళో 

విష్ణువు నారాధించెను, అప్పుడు వెంటనే 

కం॥ “కరుణా విధేయు డగు నా 

హరి యతనికి గాన వచ్చు నట్టులు గా జె 

చ్చెర వచ్చి హవిర్భాగా 

హరణం బొనరించి చనను* (369), 

d.1.1.6.9.2.4,  కపిధ్వజాదులు అంతర్ధాన ము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము విరాట పర్వము పంచ 

మాశ్వాసములో (224281 గలదు, వరమును కోరి పొందిన వాడు 

అర్జునుడు. వర పిదాతలు కపిధ్వజాది దివ్యాయుధములు, 

ఉత్తర గో (గహణములో విజయునికి విజయము లభించెను, 

తరువాశ రథమును పురమునకు తొందరగ పోనిమ్మని “అర్జునుడు” 

“డఉ త్రరు”ని నాదేశెంచను. రథము వెంట సైనికులును వెళ్ళు చుండిరి, 

దారిలో శమీ వృక్షము దగ్గర రథము నాపుమని చెప్పెను. ఆ 

యాయుధములను పూర్వము వలె శమీ వృక్షముపై నుంచుమని 

ఉత్తరుని నియోగించెను. పిమ్మట తాను. 
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వ॥: “కపిధ్యజ దేవదత్త కిరీటాడి దివ్య. వరికరంబుఅ సవినయం౨ బుగా 

వాంరదించి య.తరానంబు సీయించెను" (281). “0 థి 

9.1.1.88.3. మాహేశ్వర నరనులు 

ఈ వర్గములో మహేశ్వరు డిచ్చిన వరములు మూడు: 

1. మా హీేశ్వరాత్మకమగు జ్వరము ఓ విష్ణువు పరమ తేజో 

విరాజితుడగుటకు హేతువు. ఫీ. మంకణుని తపోవృద్ది, 

51108051, మ హేశ్య్వరాత్మక ముగు జ్వరము 

ఈ వృత్తాంతము. తిక్కన భారతథాగము శాంతి పర్వము పంచ 

మాశ్వానములో (448) గలదు, వరమును కోరి పొందిన వాడు |బహ్మ్మ, 

వర ప్రదాత శివుడు, 

దక్రాధ్యర ధ్వంస: సమయమున [(బహ్మ _పార్థన పై శివుడు 
తన కోపము నువసంహరించెను. అవ్వడు [బహ్మ శివునితో 

వ॥ “డేవా నీనుదుటి చెమటం బుట్టిన యప్వురుషుండు జ్వరం 

,బను నానుంబునం బ9శ స్తు డయి యుందును జరియించు 

నీజ్వరం జక ముఖత్వంబునం బృథివికి దుర్భరం బగు 

బహు విథంబుగా సృజియింపవే” (448) ఆని పా౦ర్థించెను, 

శిషడు |బహ్మ కోరికను వినీ యా' జ్వరమును 

వ! “రులకు శిరసాపనంబును భుజంగంబులకు నిర్మోకంబును 

గోవులకు ఖురాంతర్బ్భాధనంబును మృగంబులకు ఎ. జస్వరూప 

దర్శన _వత్యవరోధనంబును దురగంబులకు బార్య శోషణం 

బును మయూఠర౦బులకు. బశ్తోంద్భే దనంబును గోకఅంబులకు 
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న్మేతరోగంబును శకంబులకు హిక్కయు నజంబులకు జిత్త 
భమణంబును, శార్దూలంబులకు శ9మంబును మనుష్యులకు 

జనన మరణాదుల యెడ వేదనా చేశంబునుం గౌ 

విభాగించెను” (44కి). 

జ్వరము మాహేశ్వరమగు తేజము, కావున సర్వ జనులకు నమసొ్క్కొ 

ర్యమును మాననీయమునై యున్నది, 

d.1.1.6.8.8.2. విష్ణు వు పరమ తేజో విరాజు డగుటకు హేతువు 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము (దోణపర్వము పంచ 

మాశ్వాసములో (408-415) గలదు, వరమును కోరి పొందిన వాడు 

విష్ణువు, వర (పదాత శిపుడు, 

ఆది దేవుడైన విష్ణుమూర్తి యఖిల లోకాభిరక్షదార్థమై. పుద్దెను, 
మెనాక పర్వతము నందు చాల కాలము “అభవుని” గురించి తవస్సు 

చేసెను, పిమ్మట గాలినే యాహారనుగ యూర్హ్వబా హు డై యతిఘోర 

నిష్టతో తపస్సును జేసెను. అందుకు శివుడు సంతసించి | పత్యక్ష 

మయె్యను. అతనికి షి విష్ణువు శివాధిక్యము నిరూపించు స్రోత9ము లతో 

సాష్టాంగ నమస్కారము ను జేసెను. శివుని చాల గొప్పగా స్తుతించి 

వ॥ “దేవా నిన్ను భక్షి భజించు నాకు ననన్య సులభ [ప్రభావం 

బొసంగు మని యభ్యర్థం చెను (41951. 

అప్పుడు శి శివుడు దేవ ముఖ్యుండగు విష్ణు దేవుని ప్రసన్న దృష్టితో 

చూచి 

వ॥ “నీవు నసుర గంధర్వ కిన్నర గరుడోరగాది భూతంబుల 

. నవలీల గెలిచి పరము శతేజోవిరాజ మానుండవై వర్తింపుము 

కా 



(| 
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ర, ఇ అవ 
. రా నీకు నస్ర్రంబుల శస్త్రంబుల నగ్ని జలంబుల నశని నార్హం 

బునను శుష్కుంబునను స్థావరంబునను జంగమంబునను జావు 

నొప్పులు లేకుండం గల యవి దొడరిన నవ్వైన జయింపు 

మని వరం బిచ్చెను” (415, 

8.1.1.6.8.3.3. _మంకణుని తపోవృద్ది 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 
ద్వితీయాశ్వాసములోను (205_266), తిక్కన భారతభాగము శల్య 

పర్వము ద్వితీయాశ్వాసములోను [180-168 నించు మించు సమా 
నముగా నున్నది. వరమును కోరి పొందిన వాడు మంకణుడను 

బుషి, వర _వదాత “ఈశ్వరుడు”. 

మంకణుడను [బహ్మర్షి యొక పర్యాయమ' తన జేయి వఏయ్యు 
నట్లు దర్భను లాగెను, అవ్వు డతని చేతి నుడి చిక్కగ “థా 
రసము” పెలు వడెను. అతడు దానిని చూచి హర్షించి యాడెను,. ఆ 

స్థితిలోనున్న మునిని సురలును, నితర మునులును సహింపక హరుని 
దగ్రరకు వెళ్ళి *దేవాధీ దేవాః ముని నృత్త మే విధంబున నివృతంబగు 

నట్లుగా చేయు” మనీ యడిగిరి. హరుడు వెంటనే తవసి రూపమున 

మంకణుని దగ్గరకు వెళ్ళెను, అఆడుటకు కారణము నడిగెను, సమాధా 

నముగ మంకణుడు తన కరమున శాకరసము వెలువడుటబే విస్మితు 

డదై హర్షించి యాడికినని చెప్పెను. అవ్పుడు హరుడిది గొవ్ప 
విస్మయము కాదనీయు తాను చేయబోవు పనిని చూడుమని వలి 

తన యంగుష్టముతో మరియొక యంగుళిని తాడనమును జేయగా 
నందుండి హిమ సన్ని భమైన భస్మము వెలువడెను. దానిని మంక 

ణుడు చూచి సిగ్గువడి “నీవు వరమేశ్వరుడ” వని నమస్కరించి వేద 
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మం |తముతో స్తుతించి 

వ! “దేవా నీ_వసాధంబున నాకు దపోనర్గనంబు గా వలయు నని 

(266) కోరెను, 

అతని కోరికను వినిన “ఈశ్వరుడు” కరుణించి 

వ॥ నీకు దపోవర్గన మగు నేను నీ యాశంమంబున నుండుదు 

ననియె” (288 

1884, పాండవ సైన్యాధ్యక్ష విషయమున శ్రీకృష్ణ నియోగము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ” పర్వము 

చతుర్ధాశ్వాసములో (94.109) గలదు,. వరమును కోరి పొందిన వాడు 

య జాంబ కంప ॥ ధర్మరాజు, వర _పదాత శ్రీకృష్ణుడు 

థీకృష్ణుని నిశ్చయము | పకారము పాండవులు యుద్ధమునకు 

సిద్ధ పడిరి, అప్పుడు సేనా నాయకుని నిశ్చయింప వలయునని 

ధర్మరాజు పలికెను. భీముడు తప్ప మిగిలిన తమ్ముళ్ళు భిన్నాఖి 

[(పాయములను. తెలిపిరి. అప్పుడు ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని చూపి 

వ॥ “ఇతండు సకల చరాచర తారతమ్య సంవేది విశేషించి 

మనకు నితని మాటయ విజయ మూలంబు కావున 
నిమ్మహాత్ముండు నిరూపించిన వాడు వరూధినీ ముఖ్యుండు” 

(102 అని (పొర్థించెనుః 

దామోదరుడు ధర్మరాజు మాటలను: విని: 

కం 6 -- థృష్టద్యుచ్యుు డర డగు నభిషెకం 

క్స్ 



ళు డూ క్ 

మున నక్షోహిణుల కెల్ల ముఖ్యుడు గాగసి”. 

(109) అని నిరూంచెము. 

మరల ధర్మరాజు థీకృష్ణునితో 

వ॥ “అక్షోహిణులకుం రజక నాయకులను నీవే నిర్రేశి ౦పు నుని” 

పాండవుల యేడక్షోహిణులకును శ్రీకృష్ణుడే వరుసగా చ్రపదున్ని 

విరాటుని, సాత్యకిని, జరాసంధుని కొడుకగు సహదేవుని, చేకితానుని, 

శిశుపాలుని తనియుడగు దృష్ట కితుని, శిఖండిని, యక్షోహిజిపతులుగా 

నిరేశించెను, 
అ 

ల. 1.1.6.2. గోవులందు లక్ష్మి నిరంతరావాసము 

ఈ వృ తాంతము తిక్కన భారత భాగము “అనుశాసనిక” పర్వము 

తృతీయాశ్వాసములో (114.1159) గలదు, వరమును కోరి పొందినది 

లక్షీదేవి, అనుగహించిన వారు గోవులు, 

ఆవులు మేత మేయు చుండగా లక్ష్మి. యా గోగణము కడ 

చేరెను. . అవు లామె సెవ్వరని యడిగెను, సమాధానముగా నామె 

తాను థ్రీ ననియు, గోగణమందు వనంచుటకు వచ్చితిననియు 

చెప్పెను, కాని యావులు చంచలమైన యామెకు స్థానమునిచ్చు 

టకు సమ్మతించ లేదు, ఆ మాటలకు నామెవగచినది. అంత లక్ష్మి 

కం॥ “మీవే నిట్లు వరిభవింపగ బడి యి 

జనిన నను గెవ్వరును గై 

కొనరు శరణు మగుడు వేడికొనియెద మిమ్మున్” (115 

తె,గి| “మీ సమీపము నందున్న మేలు దాని 

నిండు నా కని” (116) అడిగినది. 
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లక్ష్మీదేవి వేడికోలును గోవులు మన్ని ంచి 

కం॥ “మామూత9 పురిషంబులు 

భామా చేదంబు లెజుగు పావనములు నీ 

వీ మేలి వస్తువుల బియ 
ధామమ ఫ్రై యుండు మింపు దలకొన మాకున్” (117) అని 

చెప్పెను, సిరి యా మాటలకు సమ్మ తించినది, 

ల.1.1.6.9.6. సవ మాతృకల్క, స్వాహా దేవులపై కుమారస్వామి 
— 

మాతృభావన 

జో 

ఈ వృత్తాంతము ఎజ్జ్బన భారతభాగము ఆరణ్య పర్వము పంచ 

మాశ్వాసములో (ి1£.245్స)్ కలదు. వరపిదాత కుమారస్వామి, వర 

మడిగిన వారు విడివిడిగా సప్తమాతృకలు, స్వాహాదేవి. 

శకారకాసుర సంహారార్థము జనీంచినవాడు కుమారస్వామి. అతని 

జన్మావసరమున నుత్పాతములు కలిగెను, అపుడు విశ్వామితు; డను 

ముని కుమారస్వామి కడ కేగి _స్తుతించి జాత కర్మాదులను చేసెను. 

కుమారస్వామి బలవంతుడు కాగలడనియు “ఇంద” పదవిని చేపట్టు 

ననియు “అమరులు” ఇందునికి నూరిపోసిరి, ఇందుడు సపృమాతృ 

కల సాహాయ మర్ధించెను.. అంత వారు కుమారస్వామి కడ కిగిరీ, 

అతని తేజస్పునకు జడిసిరి. శమ్ము మాతలుగా ననుగ%హింపుమని 

శరణు కోరిరి, అతడు 

వ॥ “వారి నభినంధించి చేకొనీయెను” (214) 

కృతిక లార్వురికి కుమా 

ta 
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రస్వామి పుణ్యగతి యందు నిల్చిన సమయమున స్వాహాదేవి వచ్చెను! 

కుమారస్వామితో 

వ॥ నీపు మత్పు[తుండవు నిత్యంబును నీపాల వసియింప వలతు 

నని” (245) అడిగెను, 

అందుకతడు (పీతుడై 

వ॥ “అట్లకాక నీవు మత్సమీపంబున నుండి' యేనును నీ కోడలుం 

గానియాడం [(బియంబున నుండు మనియెను” (245, 

3 1.1.6,8,7 యమధర్మరాజు వరములు 

ఈ వర్గములో యమధర్మరాజిచ్చిన వరములు నాలుగు, ఇవి, 

1. ధర్మరాజునకు ధరైక్య బుద్ధి బి సావితి శ్వశురునికి పునఃదృష్టి 

[పాపి ల సావిత్రి శ్వశురునికి పునకరాజ్య [పాప్పి 4, పొండవుల 

యబజాతవాస వేష (పాప్పి, 
Gy న 

5109, 71, ధర్మరాజునకు థధరైక్య బుద్ది 

ఈ వృత్తాంతము *ఎజ్జ్టన” భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

సప్తమాశ్వాసములో (482.487) గలదు. వరమును కోరి జొందినవాడు 

ధర్మరాజు, వర (పదాతి యమధర్మరాజు, ey 

| a” . (| 

యక్ష ([పశ్నల ఘట్టము: లో యమధర్మరాజు ధర్మరాజు ధర్మజ్ఞ 

తను పరీక్షించెను. మెచ్చుకొటెను, ధర్మరాజు కోరిన [బాహ్మణుని 

“అరణి” నిచ్చెను. మరియు ధర్మరాజు కోరకనే వారికి నజ్ఞాత వాస 

కాలములో వారి నెవ్వరును గుర్తించ కుండున ట్ల యాచిత వరము 

నిచ్చెను, ఇంకను వలసిన దాని నడుగు మనెను, అప్పుడు ధర్మరాజు 
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మకో॥ *_ నా మది యెల్లనాడును (గోధ మో 

హాదులం బెడ బాసి ధర్మువు నందు నెక్కొన జేయ చే” 

(486) అని కోరెను, ఆ కోరికను యమధర్మరాజు విని 

వ॥ “అతనికి నవ్వరం బొసంగెను” (467) 

8.1.1.8.8.7.2. _సావి|తి శ్వతరునకు పునః దృష్టి (పౌప్పీ 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్జన” భారతభాగము “అరణ్య” వర్వము 

సపృమాశ్వాసములో (218-226) గలదు. వరమును కొరి పొందినది 

సావితి?, వర వదాత యమధర్మరాజు. 

యమధర్మరాజు సావితి) భర్మయగు సత్యవంతుని ప్రాణమును 

తీసికొని వెళ్ళుచుండెను, అతనిని సావితి యనుసరించినది. అత 

శామెను చూచి యెందుకు వచ్చుచున్నావనియు నా యడవి చాల 

దట్టమైన దనియు వెనుదిరిగి వెళ్ళుమనియు చెప్పెను, కాని యామె 

వెళ్ళ లేదు. భర్త లెచటికి వెళ్ళుదురో యచటికి భార్య అనుగమింతు 

రని ధర్మ సూక్ష్ముమును విశదము చేసెను, పైగా సజ్జన శేఖరుడని 

పిలువబడిన యమధర్మరాజు సంధర్శనము వలన పరమ శతభములను 

పొందకుండ తాను రిత్త జనము వలె నూజక మగుడుట న్యాయము 

కాదని పలికెను, ఆమె _వగల్భ మాటల కద్భుత మందిన ధర్ముడు 

విభుని జీవిత మొక్కటి దక్క తక్కినవి యిత్తునని పలికెను, అప్పు 

డామె (పొంజలియై శ్యశురుడు 

చం] “లబ్ద చక్షు డగు నట్టులుగా గరుణింవవే దయన్“ (225) 

అని కోరెను, “అమె కోరికను విని. యమధర్మరాజు “అట్టుల 

యయ్యెడు” (28, అని పలికెను. 

ia 
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8,1.1.6.3,7.3. _సావితి9శ్వతరునకు. పునః రాజ్య పాగిప్తీ 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్జని భారతభాగము “ఆరణ్య” వధ్వము 

సప్తమాశ్వాసములో (228-ఓ2% గలదు, వరమును, కోరి పొందినది 
సావితి, వర |వదాత యమధర్మరాజు, 

సావిత్రి యమధర్మరాజు నుండి మొదటి వరమును పొందెను, 
వెను దిరిగి వెళ్ళకుండ నతని వెనుకనే వెళ్ళు చుండెను, ఆర్యులు 

వాజ్ఞ్మనః[కయలతో ెవ్వరికిని కష్టమును కలిగించరనియు ౧క్కడై 

నను దీనులను కరుణాబుద్ధిశో కాపొడుడురనియు, నీయధలచినచో 

కోరిన వాటినస్నిటి నిత్తురనియు మంఛి మనస్సుతో నా|శితులకు 

సహాయమును చేయుదురనియు, నివన్నియు నార్హ్యుల .ధర్మములని 

తెలిపెను, మరియు యమధర్నరాజు నంతోషవడు నట్లుగా ననేక 

విధములగా స్తుతించెను. కాపున నత డామెతో 

వ॥ “సక్యవంతు |[పాణంబులు దక్కం దక్కిన కోర్కి యెయ్యది 

మైనం జెప్పుము సఫలంబు సేసెద” (4 నని వలికెమ. 

వెంటనే సొవితి) 

వ ॥ “దేవా! వెరుల చేత నపహృతం బెన రాజ్యం బెప్పటి యట్ల 

ద్యుమతక్చేనునకు పొప్పించు నట్లుగా నను[గహింపవే యని 

వేడెను” (284) 

ఆమె కోరికను విని యమధర్మరాజు “అట్ల యగు” (284 నని పలికెను, 

4.1.1.6.8.7,4. పొండవుల అజ్ఞాతవాస వేష పాప 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము విరాట పర్వము | పథ 
చూశ్వాసములో (180-184) గలదు, వరమును కోరి పొందిన వాడు 
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ధర్మరాజు, వరపిదాత యమధర్మరాజు, 

పొండపవు అరణ్యవాస కాలమును ముగించు కొనిరి. అజ్ఞాత 

వాసనును గడపుటకు విరాటరాజు పురములో |వవేశించుటకు నిశ్చ 
యించిరి, వారి యాయుధములను పురమునకు సమీపమున నున్న. 

శమీ వృక్షము పె పెట్టిరి. ఆ పురములో పరస్పరము పిలిచి కొనుటకు 

సంకేత నామములను నిర్ణయించు కొనిరి. పిదప ధర్మరాజు తూర్పు 

వైపే పునకు తిరిగి నిర్మల చిత్త ముతో యమధర్మరాజును తలచికొని 

అ,వె॥ “తండి నీవు నాకు దయతోడ నిచ్చిన 

వరము చిత్తగించి వలయు తెజగు 

సమయ సముచితముగ నమకట్టుమయ్య యీ 

రాకుమారుల విధి బోకయుండ” (181) 

అని పలికెను. వారు మందు | బాహ్మణుని “ఆరణి” ని తెచ్చు టకు 

వెళ్ళిన నాడు సరోవరతీరమున తనకు యమధర్మరాజు చేసిన గౌరవ 

మును నా యమధర్మరాజు కే విన్న వించి, చేతులను జోడించి నుదట 

యందుంచి (ప్రార్థించు నట్లు తలను వంచికొని యుండెను, వెంటనే 

యమధర్మరాజు యొక్క యను [గహమున ధర్మరాజుకు ధాతువట, 

దండ, కమండములు గల సన్న్యాసి రూప మేర్చడెను, ఇతరులకును 

వారి కీష్టమెన వేషములకు తగిన యంబరాభరణ మాల్యాద్యుపకర 

ణములు కలిగెను. అందుకు వారందరును సంతసించిరి, వరుస క్రమ 

ములో నొకరొకరే విడివిడిగ విరటుని పురమున _వవేశించిరి. 

9.1.1,6.3.8. దేవతల వరములు 

ఈ వర్షములో దేవతల వరములు రెండు 1. తితాదులకు 

సోపుపాన ఫలము ఓ. భీము. నికి హనుమ్మదూవ సందర్శన భాగ్యము 

మ్మే 
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9.1,1,6.3.8.1 తి9తాదులకు సోమపాన ఫలము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శల్య పర్వము ద్వితీ 
యాశ్వాసము (154156) లో కలదు. వరము నొసగినవారు దేవతలు 
కాగా సోమపాన ఫలము ననుభవించిన వారు తి), ద్విత, వీకతాది 
యన్న దమ్ములు 

“ఎఏకతుడు, ద్వ్తుడు, తిరికుడు” వీరు మువ్యురన్న దమ్ములు, 

వారు బ్రాహ్మణులు, ఎపెగొ బుక్విక్కులు, రాజుల జేత యాగములను 
చేయించి గోవులను దక్షిణగా పొందుట వారి వృజ్ని. ఒకసారి యాగ 

ములను చేయించి వారు గోనమూహముతో వచ్చు చుండిరి. దారిలో 

ఏక ద్వితులు తి9తుని వంచించి గో గహణము వేయవలయునని తలం 

బిర. అవ్పుడొక తోడేలు కనబడినది. (తితుడు భయపడి పరుగెత్తుచు 
(పమాద వశమున నొక నూతిలో పడెను. ఇదే సమయమని ఏక 
ద్వితులు, తితుని గోవులను తోలుకొని పోయిరి. బావిలో పడిన 
తితుడు సంకల్ప మా [తమున సోమ యాగమును చేసెను, దేవతలు 
హవిర్భాగముల గొనిరి. అవ్పుడే యా కూవమున సరస్వతి సవిం 

చినది, దేవతలు వరము నడుగుమని కోరిరి. అంత నాతడు 

తె,గి॥ “విను డుపస్పర్శ మిందు జేసిన యతండు 

వడయు వాడు మహిత సోను పాన ఫలము 

వరము నా కది యని” (150) కోరెను, దేవతలట్లయనిరి, 

8.1.1.8.3.8.2,  భీమునకు హనుమదూన సందర్శన భాగ్యము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “అరణ్య” పర్వము 

తృతీయాళ్వాసములో (31౬854 గలదు. వరమునుకోరి పొందినవాడు 
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ఖీముడు. వరవిదాత హనుమంతుడు, 

భీముడు సౌగంధిక పుష్పములకై. వెళ్ళుచు నుత్సాహముతో 
గంధమాదన పర్వత (ప్రాంతమున శంఖధ్వానమును వేసెను. గుహ 

లోని హనుమంతు డా ధ్వనిని వినెను, తన తమ్ముడైన భీముడని 
గ౦హించి సంతసించెను, అతనిని కొంత సేపు పరిక్షింప దలచి దారి 

కడ్డముగా వరుండెను. భీముడచటికి వచ్చెను. అతనిని నిద9లేపు 

టకు గట్టిగ నరచెను. హనుమంతుడు మేల్కొనెను. దాగి కడ్డము 

తొలగుమనియు, లేనిచో హనుమంతుని వలె దాటి పోదుననియు వలి 

కెను తాను హనుముంతుడంతటి వాడనని యు లేవ గలిగినచో తన 

తోకను లేపి విక్కకు తోచి పొమ్మనియు హనుమంతుడు పలికెను, 

భీముడు (వయత్నించెను. కాని కదపలేక పోయెను. అవ్పుడు 

“సీవెవ్వడవో నాకు తెలుపు” మని దినముగా నడిగెను. తానే 

యానాటి హనుమంతుడనని సమాధానమును జెప్పెను, అప్పుడు 

భీముడు చాల సంతోషించెను నమస్కరించెను. పూర్వము సము 

[దమును దొటి నప్పటి రూవమును చూపుమని భీముడడిగెను. ఆ 

కాల రూవము నిప్పుడు చూపలేననియు, చరాచర భూతము లన్నియు 

భిన్న పకారముగ నుండుననియు చెప్పెను. భీముని కోరిక పె కృత 

కేతా ద్వాపర కలియుగముల ధర్మములను చెప్పి “నీకిష్టా వాప్తి 

యయ్యెడు మరుగుమని” చెప్పెను. కాని భీముడు మరల 

క్రం॥ “నీనాటీ తనువు జూచియ 

కాని యవశ్యంబు పోవ” (942) నని వటుబదెనుం 
టు య 

వెంటనే హనుమంతుడతనికి తన పూర్వ రూసమునును చూపెను. 
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భీముడు హనుమంతుని రూపమును చూచి చాల సంతోషించెను, 
హనుమంతుడు కూడ నతి పీతు శయ్యెను. సొగంధిక సరోవరమునకు 

వెళ్ళి యచ్చట బలమును చూవక తగు (బజాగత్తగ (పవర్శించ వలె 
నని భీమునికి సలహా నిచ్చెను. మరియు భీముడు కోరకనే తాను 
పార్టుని కేతనము మీద నుండి సమరమును వీక్షింతునని పలికెను, 

11.68.88. నారద మహర్షి వరము 

సభా వివరణ 

ఈ వత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము సభా పర్వము (పథ 
మాశ్వాసములో (6781) గలదు. తన కోరికను (పసాదించిన వాడు 

ధర్మరాజు, కోరినను కాదనక వివరించిన వాడు నారద మహర్షి, 

ధర్మరాజు నారద మహర్షికి మయ సభను చూపించి “ఇటువంటి 

సభను మీరెక్కడై నను చూచితిరా?” అని యడిగెను. దానికి సమా 

ధానముగా నారద మహర్షి యిటివంటి సభ మానవలోకములో నెచ్చ 

టను లేదనియు, ఇంది యమ, వరుణ, కుబేర, [(బహ్మ సభ 

అత్యంత వై భవ సొందశ్యములబే దీనికి సరిగా వనియు తెలి పెను, 

అప్పుడు ధర్మరాజు నారద మహర్షిని 

వ! “అవి యెట్టివి వాని వినవలతు నానతిం డని” (61) కుతాహల 

ముగా నడిగెను, 

3.1.1.8.8,10. మహర్షుల, మునుల, బాహ్మణుల వరము 

ఈ వర్గములో వీరిచ్చిన వరములు ఐదు. ఇవి. 
1. కీటకమునకు బాదరాయణ వరము _ శ, నాలాయని సంతృపి కె 
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మౌద్గల్యుని వరము ఫీ. ఉదంక ముని సొదాసరాజు రాక్షసభావ 

నిర్మూలనము 4, పాండవులకు దౌమ్యుడు పొరోహిత్యాంగీకారము 

ఫ, అజ్ఞాతవాస కాలక్షేమమునకై |బాహ్మణుల యాశీర్వచనము 

ల1,4063.10.1. కీటకమునకు బాదరాయణుని వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన: భారతభాగము “అనుశాసనిక” వర్వము 

చతుర్ధాశ్వాసములో (316849) గలదు. వరమునుకోరి పొందిన ది యొక 

కీటకము, వర [పదాత బాదరాయణుడు, 

ఒకప్పుడు బాదరాయణు డెడ్లబండి దారిలో వేగముగా వెళ్ళు 

నొక కీటకమును చూచెను, బాదరాయణు డా వేగమునకు కారణము 

నడిగెను, తాను [పాణ ఖీతిచే వరుగిడు చున్నట్లు కీటకము సమాధా 

నమును చెప్పెను, వేద వ్యాను డా మాటలను విని భయముతో కీట 
కమై జీవించుట కంటె దుఃఖ శరీరమును వదలు కొనుట మంచిదని తెలి 

పెను, కాని కీటకములు గూడ తమ కనువయిన రీతిలో సుఖముల 

ననుభవించు ననియు, భయమునకు కారణము మరణ మనియు కీట 

కము తెలిపెను. అపుడు బాదరాయణుడు కీటక పూర్వ జన్మ విషయ 

మును వివరించెను, 

ఈ కీటకము పూర్వజన్మములో ధనవంతుడైన యొక శూ|ద 

వర్ణజుడు, ఆచారములను పాటించ కుండ నతి లోభముతో వర ధనార్ద 

నమున కె [పయత్నించెను. [కూరబుద్గితో దుర్వినయ ప రనముతో చ ధి ఎది 

మెలగు చుండెను, అయినను తల్లి పట్ల తత్పరుడై యుండెను, అంత 

నొకనా డొక (బాహ్మణ మాతు డతిధిగా నతని యింటికి వెళ్ళి ధనము 

నవ్పుగా నడిగెను. అప్పుడకనిని పూజించెను. అద్దాన నీ కీటకమునకు 
పూర్వ జన్మ స్మరణము కలిగెను. బాదరాయణుడు 
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వ “*మదియ తపోవిశేషంబున నీ దయిన కీటకత్వం బపన 
యించెద” (826) నని వలికెను, 

మరియు 

ఆ.వె॥ “నీచ శూద్ర వైశ్య నృప జన్మముల గమ 
వృత్సి నొందు మెపుడు జిత మునకు 
బు బ్టెజుంగు నట్టి పోడమి నొసగితి 
ధర్మ పరుడ వగుదు దాన జేసి” (829) 

అని వలికి దానిని దయా దృష్టితో చూచెను. అట్లా కీటకము వరుసగా 
నీచ బాద వైశ్య, నృవ జన్మముల సెక్షి యా యా జన్మ్నములలో 
మంచి పనులను చేస్తి సుఖమును పొంది పుణ్యమును సంపాదించెను, 
పిమ్మట బ్రాహ్మణ జన్మము నెత్తైను. సద్విజుని కర్మ ములను పూర్తి 
చేసి వేదవ్యాసుని దర్శించి దీవనను పొందెను. 

3.1.1.8.8.10.2. నాలాయని సంతృపి కె మౌధ్గల్యుని వరము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది” పర్వము 
సప్తమాశ్వాసములో (£57_259) గలదు, వరమును కోరి పొందినది 
“మౌన్రల్యుడు” అను మునిభార్య యగు నాళాయని యెన ఇంద్రసీన. 
వర ప్రదాత మౌద్గల్యుడు, 

మౌద్ధల్యునకు నాలాయనితో వివాహమైన తరువాత నతనికి కుస్టు 
వ్యాధి వచ్చెను. మరియు నత డతి కోపి, అయిన నామె యతనిని 
పరమ భక్కితో నారాధించుచు నడు వదలి పెట్టిన భోజనమును శ్రనె 
డిది, ఒకరో జతని పెను (వేలు భోజనములో నూడి పడెను, కాని 
యామె యసహ్య వడకుండ నా వేలును తీసి వైచి యన్న మును 
తినెను. అందుకు మౌద్గల్యుడు ప్రసన్ను డై 
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వ॥ “నీ కెద్ది యిష్టంబు వేడు మిచ్చె ది (259 ననెను, 

అప్పుడామె 

వ॥ “మునీందా! నాకుం గామోవ ఖోగేచ్చ పెద్ద గలదు సీవునుం 

దపోశ్శకి గామ రూపధరుండ వయి యీ భీభత్సం బగు 

రూపం బుడిగి మనోహరం బయిన రూపంబునం బంచధా 

విభక్తుం డయి నన్ను రమియించి కామ భోగంబులం దనుపు 

మని” (259) కోరెను, 

అ ముని యామె కిష్టమైన విధముగ చైదు దేహములసు ధరించెను 

భూదేవలోకము లందు బహ్మర్షి, దేవర్షి, పూజితు లై సూర్య రథము 

నెక్కి యాకాశ గంగా జలములో నాప్ల్రత దేహుడై శీతాంశు జల సమూ 

హములో కొంత కాలము పసియించెను, మేరు, కైలాస సర్వతము 

లందు కీడించెను. అనేక స్థానములలో ననేక వేల సంవత్సరము లామె 

నుపభోగించి తృప్తుడయె్యను. తరువాత నామెను వదలి ఘోర తప 

సును చేసి (బ్రహ్మమయు డై బిహ్మలోకమునకు వెళ్ళెను, 

9,1,1.6.8.10.8. ఉదంకముని సొదాసరాజు రాక్షసభావ నిర్మూలనము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము “అశ్వ మేధ” పర్వము 

తృతీ యాశ్వాసములో (88-104 గలదు, వరమును కోరి పొందినవాడు 

పొదాసు డను రాజు, వర [పదాత ఉదంక ముని, 

ఉదంకముని గౌతమ మహర్షి శిష్యుడు. గౌతమ మహర్షి భార్య 

అహల్య, ఆమె గురు దక్షిణగ సౌదాసరాజు భార్య యగు మదయంతి 

కుండలముల నడిగెను, వాటిని కీసికొని వచ్చుటకు ఉదంకముని 

సొదాసరాజు దగ్గరకు బయలుదేరెను, దారిలో నొక యడవిలోనే 
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యా రాజు కనబడెను, అత్పుటికే రాజు రాక్షస వివృత్తిలో నుం 
డెను. కావుననే యతడరణ్యములో నుండెను. అతని భార్య యతని 
ననుసరించెను, రాజు ఉదంకుని చూచి సమయమునకు తన కాహార 
ముగా వచ్చితివనీ పలికెను ఉదంకముని తన గురువు కార్యము 
ముగిసిన పిదప వచ్చె దనని రాజునకు తెలిపెను, కార్యమేమి యని 
రాజడీగెను ఉదంకుడు తా నేగు వని గూర్చి చెప్పెను. ఉదంక 
సాన్ని హిత్యముబే రాజుకు రాక్షస (వవృకి, క్షీణించినది. నూతన 
సత్వము కలిగినది. కావుననే ఉదంక మునికి కండలముల నిచ్చెడి 
యాలోచన కలిగినది, తన భార్య నడిగి కుండలములను తీసికొను 
మని రాజు చెప్పెను, ఆమె యున్న చోటును చూపించెను, ఉదంక 
ముని యామె నుండి కుండలములను (గహించి రాజు కడకు వెళ్ళి కుం 
డలమును గురువు గారి కిచ్చి. రాజు కాహారముగా మరల వచ్చెద 
ననెను, ముని నిజాయితికి రాజు మెచ్చి 

ఉ॥ “___ నుదార్తి సీతవ 

సంపద జేసి పావు మని సమ్మతి బల్కెను* (ih) 

ఉదంకముని రాజు కోరికను విని సంతసించి రాజుతో 

ఉ॥ “ఏమిట వైన నొప్పమి నకేంది సుచిత్తుల బొందె నేనియున్ 
వే మరలున్ భవర్గుణమ వీత కళంకుని జేసె నిన్ను సౌం 
ద్రామల కీర్తి గౌతమ మహాముని చల్లని చిత్తవృత్తి నీ 
పై మలగించె గావలయు బార్థివ సత్తమ పొందు మున్న కిన్” 

(102) 
అని పలికి “ఉదంకుడు” తన కరములతో నతని నిమిరెను, అప్పుడు 
రాజుకు దురితను తొలగెను, కృతజ్ఞతాభక్షి, వినయ భావములతి 



318 

రాజు ఉఊదంకమునిని స్తుతించి. నమస్కరించెను. _ ఆమంత9నము 
చేసెను.... ఊదంకముని సంతోషముతో వెళ్ళను, 

8, 1.1.8,2.10.4. థౌమ్యూని పొరోహిత్యాంగి కారము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది” పర్వము 

,నప్త్రమాళశ్వాసములో (157-158) గలదు. వరమును కోరి పొందిన 
వారు పాండవులు. వర _దాత “ధామ్యు” డను బా9హ్మణులు. 

పాండవులును, కుంతియును [వాపది స్వయంనరమునకు “ఏక్ర 
చక”. పురము నుండి బయలు దేరిరి. దారిలో “అంగారపర్థుడు” అను 

గంధర్వుడు ముని పురోహితునిగా నుంచుకొను మని సలహా 

నిచ్చెను, . వారంత భగిరదీ నడి కుత్తరమున నున్న, “ఉఊత్క్మచము” 

అను పుణ్య తీర్థమునకు వెళ్ళి ధౌమ్యుని గాంచి పురోహితునిగా నుండు 

మని పారిర్ధించిరి. వారి ప్రొర్ధనను వినిన ధౌమ్యుడు 

జగ వ॥ “వారి నకి (ప్రీతిం బూజించి పురోహితత్వంబుం బరి గహిం 

చెను” (1589). - 

ల.1.1.6.8.10.5. _ అజ్ఞాతవాస కాల క్షేమమునకై బొహ్మణుల యాశీ 

ర్య్వచనము 

(ఈ; వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము విరాట పర్వము (పథ 

మాశ్వాసములో (48-57) గలదు, వరమును కోరి పొందిన వారు 

పాండవులు... వర ప9దాతలు పాండవులు, 

పొండవు అరణ్యవాస పరిధిని పూర్తి చేసిరి, అజ్ఞాతవాసమునకు 
' సిద్ధమయిరి, అంత్యకాలము వరకు వారి వెంట నరణ్యములలో కొం 
దరు బాహ్మణు లుండిరి. అప్పుడు పాండపులు. తమకు దుర్యోధనుడు 

ఇఓ 
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చేసిన కుటిల కృత్యములను గురించి వరల తెలిపి యజ్ఞాతవాస కాల 
'ములో తా మెక్కడున్న ది దుర్యోధనాదులు తెలిసి కొనినచో తాము 
మరల నర ణ్యాజ్ఞాతవాసములను తప్పక గడువ వలసి వచ్చు ననియు 
వినయ పూర్వకముగా నా బా హ్మణులకు తెలిపి 

wrens మమ్ము నింక నతి రహస్య 

వృక్సిమై నిరస్త విఘ్నులరై చరి 
యింపు డని యను[గహించ వలయు” (17 నని ప్రార్థించి? 

బా9ిహ్మణులు పాండవుల ప్రార్ధనను విని యొక్క మొనిన 

వ॥ “మీ తలంపునకు దైవం బను కూలంబు గావుత మని పాండు 
పుతు9ల దీవించి పునద్దర్శనం బయ్యెడు మనుచు వీడ్కొని. 
నిజ స్థానంబులకుం జనిరి,” (87) : 

91,10,011. రాజుల వరములు 

ఈ వర్గములో రాజుల వరములు నాలుగు ఇవి. 

1, ఒక రాజు వరము_జన్మ కథన రహస్యము. 2, దుర్యోధనుని 
[1పాయోప వేశోవ సంహరణము 9, జనమేజయ రాజు సర్పయాగ 

“విరమణ ఉఓ సావిత్రీ సత్యవంతుల పరిణయమునకు ద్యుమక్చేనుని 

యంగికారము 

$,1.1.8.8.11.1... ఒక రాజు వరము _ జన్మ కథన రహస్య కథనము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఆనుశాసనిక” పర్వము 

(వథమాశ్వాసములో (276.282) గలదు. వరమును కోరి పొందిన 
వాడొక పురోహితుడు. వర |వదాత యతని రాజు, 
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హిమగిరి మీధ బ్రొష్మాణు అనేకులు తపస్సును చేయుచుండిరి* 
అచ్చ టికి నొక శూద్రుడు వెళ్ళెను, మునులకు గురువైన యొక 
మునీఠట్యుని చూచి నమస్కరించి 
సీ *........కృవ నువదేశ మొరింవచే తపో 

వృత్సికై నా కని వేడెను” (278) 

శూద్ఫున కువదేశించుట తగదనియు, తతా9షను చేయు మనియు 
మునీందు డా శూదునికి చెప్పెను, శూదుడు కొంచెము దూరముగ 
కుటీరమును నిర్మించు కొనెను. సంతోషముతో, నధిక భక్తితో నతిధి? 
సుర, పితృపూజల కీడు లేకుండ వేయు చుండెను, నయ వినయము 
లతో ధర్మ నిరూఢమగు పనులను చేయ సాగెను. అందుకు మునీం 
దు్రడు సంతసించి యొకనాడు శూదు90ని చూచుటకు వెళ్ళెను, శూదుడు 

చేయు వనులలో కానివానిని కొన్ని టిని గురించి చెప్పెను, పుణ్య కర్మ 
గతులను గురించి చేయవలసిన విధానమును దయతో నువదేశించెను. 
అశడట్లు చేయుచు కొంత కాలము తరువాత మరణించెను. అతడు మరు 

జన్మములో నొక రాజ కుమారుడుగ పుద్దెను, ఆ మునీందుడును మర 
జీంచి మరు జన్మలో వేదాద్యనుపమ విద్యలకు నావాసమై యుండు 
రాజ పురోహితునికి పుషతునిగా పుట్టెను తరువాత నా రాజ కుమారుడు 

రాజయ్యను. పురోహితుని పుతుడును రాజునకు పురోహితుడయ్యెను, 
ఆ రాజా పురోహీతునిని చూచి నపుడు మందహాసనము చేసెడివాడు* 
దానిని గుర్తించిన పురోహితుడు 

వ॥ “దేవా నన్ను€ గని నప్పుడు నవ్వుదు నావలన నేమి కీడు 

గల దది యెజింగింపవే యిదియ నాకు వరం బని 

వేడెను” (282) 
రా జతని వేడుకోలు విని తనకు జాతి స్మరత్వము గలుగుట వలన 

పూర్వ జన్మ వృత్తాంతము తెలిసెనని పలికెను, 
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వ “హద విషయోవదేశంబునం బరమ గతి దప్పి యిప్పొటి 
రాజ సేవాత్మకం బైన పౌరోహిత్యంబు నడవుట త నీకుం 
బెస్ట్ వలసె నేను బుట్టు వెజీంగి పుట్టిన వాడ నగుటం జేసి 
యెతీంగి నవ్వుదు నవ్వునకు గతం బింతియ కాని నీ వొండు 

కల్మషంబు గలవాడవే మహా ధర్మపరుండవు గురుండ వా 
దుష్కర్శంబునకుం బాయశ్చి తృంబు సేసకొ మ్మని యనేక 

గోనులం గనక రాజులను నొసంగెను” (282) 
ఆపైపురోహితుండును జవ తపాదులను చేసి మరణించి ముని కుమారుడై 
తపోగరిష్టు డయ్యెను, 

ఈ వృత్తాంతమున నొక చిత మున్నది, మునీందునకు మరు 
సటీ జన్మములో పాొహీత్యమే శరణ్యమైనది. కాని శూదునకు రాజ్యా 
ధికారము హన్తగతమైనది. మునీంద్రుడు బోధనకు మాతిము సం. 
సిద్దుడు కాగా శూద్ర డాచరణతో గౌరవ్యు డయ్యెను,. అత్యంత ఫలి 
తము నందగలిగెను. 

8. 1.188112. దుర్యోధనుని పొయోవ వేశసంహరణము 
ఈ వృతాంతము “ఎబ్జన” భారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

షష్టాశ్యాసములో (18.26) గలదు, వరమునుకోరి పొందినవాడు దుళ్శా 

సనుడు. వర|వదాత దుర్యోధనుడు, 

ఘోషయా (తా ఘట్టములో దుర్యోధనునకు పరాభవము జరిగి 
నది, అతడు విషాదముతో పా9యోవ వేశమునకు పూను కొనెను, ఇక 
రాజ్యపాలన చేయుమని దుశ్శాసనుని నాజ్ఞాపంచెను, అప్పుడు దుశ్ళా 
సనుడు మర్యోధనుని పాదనుల మీదబడి 
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వ॥ “దేవాయి ట్లానతీ దగదు నాకుం బోనన్నుండ వగు 

మని” (24 _పార్థించెను. 

మరియు సువిశాల భారత దేశమును తాను పాలించ లేననియు దురో క్ర 

ధనుడే నమర్థడగి సా|తువులతో, నివెదించెను, పిమ్మట కర్ణ, శకునులు 

కూడ |పియోకులు పలికిరి. వారి మాటలను వినిన తరువాత దుర్యోధ 

నుడు |పొయోవవేశమును వదలి పెట్టెను, 

J 11.6.9. 11.8 జనమేజయ రాజు సర్పయాగ విరమణ 

ఈ వృత్తాంతము “నన్నయ” భారతభాగము అది పర్వము 

ద్వితీయాశ్వాసము (202.280) లో కలదు, ఇషమేదో కోరుకొమ్మని 
ల 

ఉప్పినవాడు జనమేజయుడు, ప్రార్థించిన వాడు “అస్టీకుడు”- 

జనమేజయ మహారాజు సర్వయాగమును చేయ మొదలిడెను, 

అ యాగ కుండములో పొనులు పడిపో సొగినవి, ఈ వినాశనము 

నకు వాసుకి నొచ్చుకొనెను. దీనిని నిరోధింవ “అస్థీకముని” తగిన 

వాడని భావించెను. కనుక “అగ్థికు”ని తల్లితో నీ విషయమును విశ 

దికరించెను. ఆ ముని వేదపేత్తలతో కూడి మహారాజు కడకు వెళ్ళెను" 

స్వస్తి వచనములు పలికెను, సభుకలను వినుతించెను. అచట నున్న 

చారందరు (పీత్ళులెరి, అంత రాజు 

వ॥ “మునీందాి సి 3ది యిషంబు దానిన యితు” (227) నని 
) ది ఇ వూ 

వలికైనుః 

అతడు సర్పయాగము నాపుమని కోరు కొనెను సదస్యు లెల్లరు 

6ఆస్థికుని మహిమను చెప్పి యాగోపసంహారణకు వంత పొడిరి. అంత 

మహారాజు సర్వజనాను మతంబుగా “ఆస్థి” పార్థనను మన్ని ంచెను" 
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dl. 1.8.8. 11.4, సొవితీ9 సత్యవంతుల వివాహమునకు ద్యుమక్సేనుని 

యంగికారము 

ఈ వృతాంతము “ఎల్జన” భారతభాగము “అరణ్య” పర్వము 
సప్తమాశ్వాసములో (186-198) గలదు. వరమును కోరి పొందిన 
వాడు “అశ్వవతి” అను రాజు, వర _వదాత ద్యుమతశక్చేనుడు, 

అశ్య వతి మద? దేళపు రాజు. అతని కే-కెక సంశానము 
సొవితి, ద్యుమక్సేనుడు సాళ్వ దేశపు రాజు. అతడంధుడు, కావున 
రాజ్యమును కోల్పోయి యేకైక పుతు?నితో భార్యతో సహా యడవీలో 
నుండెను, అతని పుతు9ని పేరే సత్యవంతుడు, నారద మహర్షి 

. సావి తిని సత్యవంతున కిచ్చి పెండ్లి చేయుమని “అశ్వ నతి” సలహా 
నిచ్చెను. అశ్వపతి తన బంధువుల, మంతి9% పురోహిత సమూహ 
ములతోన్తు వివాహ సంబంధమైన వస్తవులతోను, తన కూతురగు 
సావిక్రిని పిలిచికొని యడవిలోనున్న ధ్యుమత్సేనుని దగ్గరకు వెళ్ళెను 
ద్యుమత్చేనుడు గౌరవింజెను. కారణమును “అశ్వపతి” నడిగెను, అశ్వ 
పతి తన కూతురగు సొవితి9 సత్యవంతునికి భార్యగా తగునని సమా 
ధానమును చెప్పెను, ద్యుమక్సెనుడు తన దెన్య యసహాయ పరిస్థి 
తులను తెలిపెను, మరియు సుకుమారియైన సావిత్రి కష్టపడ వలసి 
వచ్చును గదా! యని తెలిపెను, ద్యుమక్సేనుని కుటుంబ పరిస్థితు 
లన్నియు తెలిసియే తాను వచ్చి నట్లును తన కూతురు సావికి9 ధిరు 
రాలనియు అశ్వ పతి చెప్పి 

కం! “నీతోడ వియ్య మందం 

జేతోగతి నాన జేసి చెచ్చెర నిట్లి 
నేతెంచిజి పుత్సా9ర్థన 
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భాతిగ జేకొనక యునికి పాడియె నీకున్” (185) 

అని (పార్ధించెను, 

అందుకు ద్యుమక్సేనుడు సంతసించి 

వ॥ “తభ లగ్నంబున సత్యవంతునకు సావితి9కి పరిణయమును 

చేసెను,” (196) 

9.1.1.6.8.12, రాక్షసుల వరములు 

ఈ వర్గములో రాక్షసుల వరములు రెండు ఇవి, 

1. మధు కైటభుల మరణాంగికారము, 2, శర్మిష్టాదుల దాస్యము 
నకు వృషపర్వుని యంగికారము, 

3.1.1.6.8.12.1. మధు _కేటభుల మరణాంగికారము 

ఈ వృతాంతము “ఎజ్టిన” భారతభాగము “ఆరణ్య” వర్వము 

చతుర్ధాశ్వాసములో (8892.400 గలదు, వరమును కోరి పొందినవాడు 

విష్ణుమూర్తి (చకధరుడ్చు. వరపిదాతలు “మధు _కైటభులను రాక్షస 

సోదరులు, 

పూర్వము జగత9య మేకార్థవ మై యుండెను. అప్పుడు హరి 

పాము పడకపై చాల కాలము యోగ నిదారాయుత సుఖయుక్షితో 

నిదురించెను. ఆ సమయమున బలవంతులును, శతు౦వులును చన 

మధు కై టభులను రాక్షసులు వచ్చి, హరి నాభీ కమలమున నున్న 

బిహ్మను చూచి గర్వ బుద్ధితో నతనిని చంపుటకు పూనుకొనిరి. అప్పుడు 

బిహ్మ భయపడి, విష్ణుమూర్తిని “ఆది పురుషాః నన్ను కాపాడు” 

మని యా |క్రోశించెను (బహ్మ యరుపుకు హరి మేల్కొనెను, భయం 

కరుకైన రాక్షసులను చూచి “మీ రి ట్లతని నెందుకు బాధ పెట్టు 
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చున్నారు? మీ బల పరాక్రమ యుకి కి 'పీతుడ నె తిని వరములచు 

వేడుడు. వెంటనే యిచ్చె ద” నని వలికెను. హరి మాటలకు వారు 
నవ్వి “నీవు మాకేమి యిచ్చె దవు, నీకు మేము వరముల నిచ్చె దము. 
ఇష్టమైనచో నడుగు” మని పలికిరి. హరి వారి మాటలను విని 

కం॥ “సత్యవితులార వరం 
బత్యంత పీతి నడిగెద లోక 
_వీత్యర్థము గా నాచే 

మృత్యువునం బొందు డిపుడ మీర లిరువురన్” (895) 
అని కోరెను, 

'హరి కోరిన వరమును వారు విని ముకరి ముఖము నొకరు చూచు 
కొనిరి. వరిహానమునశకై నను బొంకును పల్కునునియు నన్ని విధ 
ముల కాలము యొక్క గతిని మరల్చుటకు వీలుకాదు గదా యని 
పలికి * 

ఆవె॥ “చంపె దేని మమ్ము జలములు లేని దే 
శమున జంప వలయు గనులనాభ 

నిక్క మింత వట్టు నీచేత మడి యంగ 
దగుదు మనిరి” (398 

మారి వారి మాటలకు నవ్వి, కొంచెము సమయ మాలోచించి తన 
యూరువుల మీద వారి నుంచు కొని తన సుదర్శన చక)ముతో వారిని 
చం పెను. 

సాధారణముగా డేవేతలు, బుషులు, రాజ్యాధినేతలు వరముల 
నిత్తురు, కాని రాక్షసు లితరులకు వరముల నిచ్చుట యపూర్వ ము. 
అందులోను నారాయణమూర్తి కే వరము నొసగుటకు సంసిద్ధులగుట 
మరింత విశేషము, 
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కారము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది” పర్వము 

తృతీ యాశ్వాసములో (184-150) గలదు. వరమును కోరి పొందినది 

తకాచార్యుని కూతు రై న దేవయాని, వర పదాత “వృష పర్వుడను 

రాక్షసరాజు. 

దేవయాని శుక్రాచార్యుని కూతురు, శర్మిష్ట రాక్షసుల రాజగు 

వృషవర్వుని కూతురు, శర్మిష్టకు వేయికన్యలు దాసీలు, ఒక్కునాడు 

వనములో జల (కీడలాడి బట్టలను ధరించు సమయమున శర్మిష్ట దేవ 
యాని నవమానించి నూతిలో తోచెను, వేటకు వెళ్ళిన యయాతి 
నూతిలోని దేవయానిని కాపాడెను, అవమానముతో దేవయాని పుర 

(పవేశము చేయక తం|డియగు వకాచార్యునికి తెలియ జేసెను. 

అతడు వెళ్ళి కుమార్తె నెంతయో యోదార్చెను. కాని యామె విన 

లేదు, మరియు నెక్కడికై నను వెళ్ళుదునని యామె తెలిపెను. తం(డి 

యా మాటలను విని “నాకు నేవే గతివి. నీతోడ నేనును వచ్చుదూ 

ననెను, ఆ విషయమును చారుల వలన వృషపర్వరాజు తెలిసికొసెను, 

తమ పురోహితుడును గురువు నగు ఖకాచార్యుని దగ్గరకు వెళ్ళి 

యతని గొవ్వుదనమును, సహాయమును పొగడి మేమందరమును 
మీ వారమే గదా: బాధను మానుమని పలికి 

వ॥ “ఈ దేవయాని కెద్ది యిష్టంబు దానిన యితు నడుగు 

మనెను” (15ల్రి. 

అ మాటలకు దేవయాని సంతసిల్లి 

వ॥ “అల్లీని శర్మిష్ట గన్యకా సహ|సంబుతో నాకు దాసి . 

గా వలయు నిదియ నా కిష్టంబు దినిన యిచ్చు న డి” (158) 

అని కోరెను. 
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వెంటనే 

వ వృషవర్వుం డవ్పు డక్కూతు రావించి కన్యకా సహస్రం 
బుతో దేవయానికి దాసిగా నిచ్చి ఉకునకు మనః|పియంబు 
సేసెను” (153) 

ర 1.1,6.8.13, తిర్యక్కుల వరము 

తిర్యక్కు లనగా పశుపక్ష్యాదులు, జడము లనగా నచేతన 
ములు, పళువ క్ష్యాదులు మానవుల కంటె కక్కువే, కాని యవి మాన 
వుల కంటే మిన్నగా నతిథి సత్కార్యమును చేయుట యిందలి 
విశేషము, 

పొవురముల యతిథి సత్కారము ; 

ఈ వృ తాంతము తిక్కన భారతభాగములోని శాంతి పర్వము 
తృతీయాశ్వాసము (007-840 లో కలదు, ఆతిథ్యమును కోరివ వాడు 
బోయవాడు. అతిధి సత్కారనుఆను చేసివవి పావురముల జంటలు, 

ఒక బోయవాడు వక్షులను వేతాడుటకై యడవి కేగెను. ఎన్నో 
పక్షులను పల్జెను. వానిలో నొక యాడ పావురము కూడ కలదు. 
బోయవాడింటికి మరలు నపుడు పెష్ట గాలివాన వచ్చెను. బోయిడొక 
చెట్టు కిందకు చేరెను. అతడొక రాతి మీద పరుండి చలికి వణక 
సాగెను, దిక్కులు చూచుచు తన్ను రక్షించుడని భూ తావళిని పార్థం 
చెను. ఆ మొజను చెట్టు తొబ్జిలోని మగ పావురమును వలలోని యాడు 
పావురమును నాలకించినవి, మగ పావురము తన యాడు పావురము 
మరలి రాలేదని దిగులు పడినడి. ఆ పావురము దురవస్థను ఆడు పావు 
రము గుర్తించి తానున్న చోటును తెలిపి యత్రిధి సత్కారమును 
చేయుమని యాదేశించినది. మగ పావురము బోయ వాని కోరికను 
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వృశ్నించినది. అతడు చలి బాధను పోగొట్టుమని |ప్రార్థించెను. మగ 
పొవుర మెండిన పుల్లలను ముక్కున కరచికొని తెచ్చి యొక చోట 
వేసెను. ఆపై దగ్గరలో నున్న పల్లెకు వెళ్ళి యగ్గియున్న పుల్లను 

తెచ్చి యా పుల్లల మీద వేసినది భోయవాడూది మంట జేసి చలి 

బాధను పోగొట్టు కొనెను, చలి తీరినది, కాని యాకలి పట్టుకొన్న ది, 

తన యాకలిని తీర్చు మని బోయవాడు నోరు విడిచి యడిగెను. పక్షు 
లకు సంచితాహార మెక్కడిదని, 

వ॥ “నా శరీరం బాహారంబుగా నిచ్చెద గైకొను మని” (2) 

పలికి యా యగ్ని చుట్టును తిరిగి మంటలోని కురికినది, ఈ త్యాగ 
మునకు బోయవాడు చలించి పోయెను, 

లే.1 2. వైఫల్య వరములు 

ఆడిన మాట నిలబెట్టుకొనలేక పోవుట వైఫల్య వరములలోని 

పీధానాంశము. మహథభారతములో పరశరామ, దోణా చార్యులు 

తమ మాటను నిలబెట్టుకొనలేక పోయిరి, 

3,1.2,1. పరచురాముని వాక్ వై ఫల్యము 

ఈ. వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ” పర్వము 

చతుర్ధాశ్వా సములో (285-360) గలదు, అంబ కోరిన వరమును తీర్చ 
లేక నిరుత్తరుడైన వాడు పరకురాముడు, 

భీష్ముని కారణంగా “అంబ” చివరకు నడి వీధిన పడ్డది. అప్పుడు 
“అంబ” పరతరాముని సహాయమును కోరినది, పరశురాముడు భీష్ము 
నితో కయ్యమునకు తలపడిను. సమరము సాగినది, జయాపజయ 

ములు తెలియని రీతి పోరు జరిగినది. భీష్ముడు “అష్ట వస్తువులో ను 



329 

తలబెను, వారు సమ్మోహనాస్త్రము నిచ్చి, ఆ యస్రమును పరశు 

రామునిపై !వయోగింప దలచెను. నారద మహర్షి వలదని హిత 
మును*చెప్పెనుఫ్' జుమదగ్న్య్యూచె మునులు “ఫీక్ష్మ ఎవరతరో ములకు 

“రాజీ”ని కుదోర్భొ రి" చివరకు వరథరాముడు 'ఖీష్ముని కాదనలేక 
“అంబీిత్రో 

వ॥ “నన్ను భీష్ముండు గెలిచె నావలన నయ్యెడు పని యింతియ 
నీ వింక నీకుం జూడం బోలిన గతిం బొమ్మసను” [ 

vn! 
91.22, దోనాచార్యుని వాక్ వై ఫల్యము mre 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము రోణివర్వము [వధ 
మాశ్వాసములో (101114 గలదు, దుర్యోధనుడు కోరిన వరమును 
తీర్చలేక మరణించిన వాడు దో గణా చార్యుడు. . యన. 

ణా ష్. వ సువ స 
వ 

దో9ణుడు వధాన 4 సేనాని యయ్యెన్ను అంత్ వలేష్మును, కోరు 
కొనుమని దోణుడు దుర్యోధనుని నడిగెను. దుర్యోధనుడు కర్ణాదులతో 
మంతనమును సొగింగెను, ఆ వని 

కం] “ee ధర్మపుతు9 బాణము తోడన్ 

దురమున బట్టి భుజా ఖీ 

కరకొని రావలయు మత్సకాశంబునకున్” ( [01 
అని కోరెను, - ధర్మరాజు ఆజాత శతు) బిరుదాంకితుడు, .అతనిని 
పట్టి తెచ్చిన సగము*రాజ్యము నీయ నమకట్టితివా?” 'యని'| దోణుడు 
వళ్ళి ంచెను... అంత ధుర్యోధనుడు మరల _జూదము . నాడించి. 
యడ వికి, వంపుదు”నన్లి తెలి పెను, ఈ మాటకు [దోణుడు.. శనహ్యంచు 
కొనెను. అయినను. వాక్సాలనమును చేయబూని 
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చం! “నరు డెడ సొ చె నేని నా కది దుష్కర మే నొకండనే 

సురగణ మైన వేల గొని చూవగ జాలరు వాడు లేనిచో 

ధిర మయి పోర నిచ్చిన యుధిష్టురు పది పుట్టినింట వే 

వురు వెల గంది చూడ నలవు జలముం జెడ బట్టి తెచ్చె దస్” 

(112) 

అని వలికెను. ఈ మాటలతో ధర్మరాజు పట్టుబట్టి నట్లేయని మూర్గులై న 

దుర్యోధనాదులు తలంచిరి. కాని ధర్మరాజును దోణాచార్యుడు వట్టివ్వ 

లేక పోయెను, _పైగా రణ రంగమున మరణించెను, 

3.1.9. అదత్త వరము 

దత్త మనగా, ఇవ్వఖడినదని యర్థము, అదత్ర మనగా ఇవ్వ 

బడనిదని యభి|పొయము. దేవతలు కోరికల వెరవేర్తురు. కాని కోరిన 

కోరిక నివ్వని సందర్భము కూడ రావచ్చును, అట్టిదే ఇందు)డు మాం 
స. 

ధోతృరొజు కోరికను చెల్లింపెక్ పోప్తట 

ఇందు) యదత్త వరము. 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతిపర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (241.250) గలదు, వరమును కోరిన వాడు మాం 

ధాత్ఫుడు, వరము నీయని వాడు ఇందుడు, 

మాంధాత్యు'డో' రాజు, క్షత్రియుడు. సద్దుణవంతుడు, నిష్టతో 
నొక మహాధ్వరమును చేసెను. విష్ణువు _వత్యక్షము కాలేదు, కాని 

“ఇంద్రుడు” ప9త్యుక్ష మయ్యును, అతనికి మాంధాత్సుడును నచట 

నుండిన యితర రాజులును సాష్టాంగ నమస్కారనములను: చేసిరి, లేచి 

ముకుళిత హస్తులెరి, * అప్పుడు “ఇంమంిడు” మాంధాత్ఫు నితో“ విష్ణు 



331 

వును చూచుటకు వేడుక పడితివి, అతని దర్శనము నాకై నను బిహ్మ కనను నరు”దని చెప్పెను, మరియు 

ఆ.వె! క... నీదు తల పెద్ది యెజీగింపు 
మది యొనర్చెదను మహానుభావ” (45) అని పలికెను, 

అప్పుడు మాంధాతృడు 

కం॥ సాంసొరిక వ 

_రన ముడుపుము బెక్ష చరణ తత్పరత మనం 

బున దృఢముగ నొందింపుము 
నను జరితార్థునిగ జేయు” (248) మని కోరెను, 

ఇంద్రుడు మాంధాతృని కోరికను వినెను, కాని యా కోరికను తీర్చ. 
లేదు, వగా మాంధాతృడు రాజుగానే యుండుట మంచిదని తెలుపుచు 
సద్ధర్మము అన్ని 6టి కంటెను నృప ధర్మము మేలనియు, నే విధ 
ముగనై నను రాజు తగిన సిద్దిని వాందుననియు, కామ కో9ధములను 
నణచి ధర్మము నందలి విషయములో సమానముగ వ్యాపిని చేయుచు 
భూమిని పాలించిన రాజు పొందు లోక 'మెవ్వరికిని శక్యము కాద 
నియు తెలిపి యాశ్వాసించెను. మజీయు నచట నుండిన రాజు 
అందరిని చూచి బిక్సు చరణ మర్హ ను కాదని యు, [పజలను కాపా 
డుట యుద్ధ యుక్త దేహులై రాజులుగ నుండుట చాల [శేష్టమెన 
చనియు నాదేశించె అద్దాన మాంధాతృ డును నితర రాజులును 
వారి వయకు మాని రాజులుగానే యుండిరి, 

ఈ వరములో మూడంశము లున్నవి, మొదటిది మాంథా 
తృనికి విష్ణువు పత్యత్షము కాక పోవుట, పృత్యక్షమేన ఇం [దుడు మాంధాతృనకు సహాయవడక పోవుట, రెండవది, మూడవది రాజి 
ధర్మమును నొక్కి వక్కాణించుట, 



4.2, అయాచిత వరములు 

అయానచిత వర మనగా “అడుగ కుండుట, స్ఫార్థించ కుండుట” 

అని యర్థము, ఈ విధముగ పొందిన వరములు అయాచిత వర 

ములు, ఏ కోరిక లేని తపమునకు, దర్శ సాహసములకు, సకల భూత 

దయకు, నతిధులను సంతృప్పి పరచి నందులకు. శాస్ర్రతృష్ణ యాగ 

కర్మకు, శాస్త్ర విధి పాలనకు మెచ్చి, మంచి. వారికి.నుతృములకు కలి 

గిన కష్టములను చూద, మంచి వారికి సహాయపడిన ఇముత ములకు, 

గొప్పవారి మనసులలోని భావముఆను గమనించి, (పజా [శేయన్ను 

దృష్ట్యా గొప్పవారి మూర్థత్వమును తొలగించ దలచి అయాచిత వర 

ముల నిచ్చిరి మహా 'భొరేతమలో నీట్టివి 80 గలవు, “విటిని విధా 

నముగా బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ... శ్రహమని శ్రీకృష్ణుని, షణ్బ్ముఖుని, 

గీర్వాణ విభుని, ఇం 'నాగ్నులు అగ్న'దేవు యమభర్మ్యరాజ, యమ 

వరుణ కుబేర"వాయుదేవ.. వినత, అంతర్హిత' భూతముల, "తుంబుర 
1చళ్ళశుల.స్టూల కర్ణ గరుత్మంత, కర్కొటక్క.. దేవర్షి. మహర్షి 

'మునుల, (బొహ్మణుల' రాజుల, మంతు9అ, రాజవంశపు ప్రీల సైన్య 

వరములని' 24 విధములుగే 'వర్గీకరించ వచ్చును; 

బు హ్మం వర ములు 

బంహ్మ- యొసగిన “యయాచిత వరములు ఆటు” ఇవి, 

శే ఇధేవళ లఎక్షాధిక్యఘు. నిలుపుట... పి వాస్స్తుకికి నవ్యయత్యమ్ము, 

శీ. మృత వానర, వనర్లు జీవనము _ 4, సురభి మార్తాండుల సంత్తా 

నమునకు గోలోక వాసము స్ట్ సురఖి సంతానమునకు గోలోక 

హసము 8, 'గోవులకు శృంగ వరము 

3.2.1.1. . దేవతల కాధిక్యము. నిలుపు వరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” పద్యము 
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పంచమాశ్వా సములోను (158-160, ద్వితీయాళ్వాసములోను (178002... 
180) గలదు, వరమును పొందినవారు దేవతలు. వర [నదాత బిహ్మ,; 

తొలుత మానవులకు పూర్వ జన్మ వకజ్ఞాన ముండెడిది. అందు. : 
వలన వారు మంచి వనులను చేసి దేవలోకమునకు వెళ్ళి “అమరు”. 
లగు చుండిరి, అద్దాన దేవలోకనులో సంఖ్య పెరుగు చుండెను, 
అప్పుడు బ్రహ్మ, వేల్పుల సంకటమును తొలగించుటకు నుపాయము 
నాలోబించెను. దేవతలు కోరకనే 

తే,గీ “మానవుల కయె్యెజుక కల్మి మాని కామ 
రోషములను” (1580) కలిగించెను. 

అప్పటి నుండి మానవులందరు దోష కార్యములను వేయ సాగిరి, 
పాపాత్ములై రి. నరక లోకమును జేరు చుండిరి. 

అది మంచిది కాదని బ్రహ్మ యాలోచించెను. మానవుల [వవ 
రృనకు శాస్త్రమును కల్పించి, యా శాస్త్రములో తెలిపినట్లు వివరిం 
చెన వారికి దేవ లోకము కలుగు ననియు, నట్లు చేయని వారికి నరక 
లోకము కలుగు ననియు నిరేశించెను. మరియు 

వ॥ “అతివల మాయావంతులం గావించి వారికి గామం బగ్గలం 
బుగా జేసెను” (180) 

3.2.1.2. వానుకికి అవ్యయత్వ వరము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారశభాగము ఆదిపర్వము ద్వితీ 
యాశ్వాసములో (1259) గలదు, వరమును పొందినవాడు వాసుకి 
వరవదాత బ్రహ్మ దేవుడు, 

సురాసురలు “అమృతము” కొజకు సముద౦మును చిలుకు వేళ 
వాసుకి కవ్వపు తా9డయ్యెను. మధనము పూరియైన పిమ్మట దేవత 
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లందరును వాసుకి క్షేశమును, త్యాగమును మెచ్చు కొనిరి, పితా 

మహుని పొర్థించిర అంత బ్రహ్మ వాసుకి వరము కోరక కున్నను 

వ॥ “అవ్యయత్వంబును వకలభయవి మోక్షంబునుం గా” (128) 

వర మొసగెను, 

3.2.1.9. శ్రీరామునకు మృత వానర పునరుజ్జివనము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎల్టన” భారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

స పమాశ్వాసములో (154-165) గలదు, వరమును పొందిన వాడు 

శ్రీరాముడు, వరపిదాత బ్రహ్మ, 

శ్రీరాముడు రావణాసురుని సంహరించెను, విఖీషణునికి పట్టా 

భిషీకమును చేసెను, పిమ్మట “అవింద్యుడును, విఖీషణుడును కలిసి 

సీశాదేవిని శ్రీరామునికి గౌరవ పూర్వకముగ సమర్చించిరి, అప్పు 

డత డామె శీలమును శంకించి యామె కిష్టమున్న చోటికి వెళ్ళు 

నునెను, అక్కడున్న వారందరు నాశ్చర్య పడిరి, ఆమె మూర్చ 

పడి, తెప్పరిల్లెను. అగ్ని యందు దూకి వెలుపలికి వచ్చెదను, 

అప్పుడు స్వీకరించుడని పలికెను, అవ్పుడే భూమి, అగ్ని, గాలి, 

చంద్ర, సూర్యులు వారి వారి పేర్లను తెలిపి సీతాదేవి పవితు)రాలు, 

నుత్తమురాలని పలికిరి, 

అప్పుడు శ్రీరాముడు కోరకనే బిహ్మా సకల దేవతల సహిత 

ముగా ప్రత్యక్ష నుయ్యెను. శ్రీరాముడు బహ్మను పూజించెను, శ్రీ 
రాముడు రావణుని వరి మార్చి లోకమునకు హితమును చేసతివని 
బ్రహ్మ శ్లాఘించెను. నలకూబరుని శాపము వలన దశ గివుడు వర 
స్త్రీలను బలత్కారము చేయడనియు, కావున సీతాదేవి యే దురిత 

మును.చేయ లేదనియు నే వివారము లేకుండ నీ పతివతను స్వీక 
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రించి పురమునకు చను మనియు శ్రీరామునికి బ్రహ్మ తెలిపెను 
మరియు శ్రీరాముడు కోరననే 

వ॥ “అతనికి [బియంబుగా దత్సమర నిహితు లైన వానరుల 
బాప్ర జీవులంగా జేసెను” (165) 

ల.2 1.4. సురభి మార్తాండుల సంతానమునకు గోలోకవాసము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఆనుశాసనికి పర్వము 
తృతీయాశ్వా నములో (గీర గలదు, వరమును పొందినవి సురభి 
మారాండుల సంతానము. వర ప్రదాత బ్రహ్మ, 

విశ్వకర్మ యజ్ఞారము, మోక్షార్థము తపోనియతుడై యమృత 
మయమూర్తి యును కామరూపిణియును నగు సురభి యను కన్యకను 
తన మనోవృతి చే కల్పించెను. మరియు మహి తేజో మయుడగు 
నొక్క పురుమని సృజించెను. ఆపురుషు డతి మనోహరాకారముగ 
నున్న యా స్త్రీని చూచి కామ మోహితుడై యార్తి నొందెను. ఆ 
సమయమున నఖిలలోక పావనుడై న బ్రహ్మ (పత్యక్షమై “మారో 
భవి” యని పలికి యా పురుషుని కామ యారిత్వము నుడి పెను, 
తన పల్కు కారణముగా మార్తాండు డను నామము నొసగి యామె 

నతని కిచ్చెను, 

వ॥ “ఇన్నెలంతకు నీకును జనియించిన యవత్యంబులు యాగావ 
. వర్గార్థ క్షీరజనకంబు లె మదీయ లోకంబునకు నుసరి భాగం 

బున వర్తింప (శర వర మొసగెను, 

8,౬15. సురభి సంతానమునకు .గొలోకవాసము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము “అనుశాననికివ వర్వము 
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శృతీయాశ్వాసములో (120.12 గలదు. వరమును పొందినది సురభి 

సంతానము, వరపిదాత |బహ్మ,. 

సురభి తవస్సును జేసెను. |బహ్మ ప్రత్యక్షమై మనోరథమును 

చెప్పు మిచ్చెదనని పలికెను, అప్పుడు సురభి (వసన్న, గౌరవ 
భావములతో బ్రహ్మ తనకు ప్రత్యక్ష మగుట కంటె తన కిష్టమైన 

దానిని కోరుట మేలు కాదని చెప్పెను, అందుకు బిహ్మ సంతసిం 

చెను. తన లోకము కంటె వైన గోలోకముండు నట్లు వరము నిత్తు 

నని తలచెను. కాని యా వరము పూర్వమే తన వలన సిద్ధించెనని 

స్మరణ కలిగెను. కావున 

తే,గీ॥ “గోవులకు మేలు సేయంగ గోరు నాదు 

చిత్తమున మద్వరంబున సిద్ధమైన 
తెలగ యొలసె దైవిక మయి దీని పెంప 

యావహించెద నని” (12%) తలచి 
సురభి.కోరకనే = 

శే,గీ॥ “ఇచ్చె నవ్వరంబు" (123) 

ఆప్పటి నుండి గోలోకము మహో జ్ఞ్యల కాంతి వంతమయ్యెను 

ల.2.1.6. గోవులకు శృంగ వరము 

ఈ న్నత్తాంతము “తిక్కన” భారతభాగము *ఆనుశాసనిక” వర్వ 

ను తృతీయాశ్వాసములో (4447) గలదు. వరమును పొందినది 

గోవులు. వరపిదాత వేథ. 

గోవులు పరమ నియతితో చేథను కొలిచినవి, అంత మన మలరి 
వాటిని చూచి యవి కోరకనే 
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కం॥ “మును వానికి లీని శృంగములు గల్పించెన్” (44) 

అట్లు వాటికి కొమ్ము లొసగి సుర, ముని సమూహమును చూచి 

వారితో 

చం॥ “వరము పవితంముల్ యజన భాజనముల్ దము విన్న 

జూచినన్ 

దురిత చయంబులం దొలంగ దో౦వగ జాలు బ్రధాన కర్త కు 
తర గతి లాభ వైభవము తంగెటి జున్నుగ జేయు గోవులె 

వ్వరు దగ వీని గొల్లు రనివారణ జొత్తురు వారు నాకమున్” 
(416) అనెను, 

లె, 2.2, విష్ణుమూర్తి వరములు 

విష్ణుమూర్తి యిచ్చిన వరములు రెండు, 1) నరకాసురునికి' 
2 గరుత్మంతునికి 

9.2.21, నరకాసురునికి వైర్ట్ణవాస్త్రము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము దో9ణ వర్యము తృతీ 
యా శ్వాసములో (857 851,858) గలదు. వరమును పొందిన వాడు 
నరకాసురుడు. వరవగిదాత విష్ణుమూర్తి, 

కల్పాంతరమున విష్ణువు యోగ నిదీలో మునిగెను, భూమీ 
విష్ణువు మోహనాకారమును దర్శించినడి, కామించిన ది, విష్ణువు భూదేవి 
కోరికను మన్నించెను, పైగా భూడేవీ కుమారునికి 3 వై న్టవాస్త్రము 
విధేయమగు (157) నని. చెప్పెను, 
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ర.ిదిడి, గరుత్మంతునకు బలాభివృద్ధి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము “ఆనుశానని క” పర్వము 

(పథమాశ్వాసములో (251-854 గలదు, వరమును పొందిన వాడు 

గరుత్మంతుడు. వరపుదాత నారాయణుడు, 

గరుత్మంతు డమృ తాపహరణము చేసి వెళ్ళు చుండెను, దారిలో 

నారాయణమూర్తి యెదుర్రై గరుత్మంతుని మెచ్చుకొనెను, తనకు 

వాహనము కమ్మని యడిగెను, గరుత్మంతుడు కోరకనే 

తే,గి॥! “జరయు మరణంబు లేక యసురుల సురుల 

నోర్వ జాలిన బలముతో నుల్లసిల్లు 
మని వరం బిచ్చెను” (851) 

ఆ మాటలను వినిన గరుత్మంతుడు దండ ప్రణామము నాచరించి 

నారాయణుని 

కం॥ “నీ వాహన మయ్యెద రథ 

మీ వెక్కిన గీతువై వహింతు బెనుపు నా 

కీ వరము నిచ్చి మనుపుము” (88) నని కోరెను, 

అందుకు నారాయణుడు సమ్మతించెను, 

$,ఓ.8. శివుని వరములు 

శివుడిచ్చిన వరములు రెండు, 1) వేదవ్యాసువికి ఓఏ గృ్మథ్ 

జంబుకములకు ' 

3,2,8.1. వేద వ్యాస మహర్షికి ప్యుత సదృశచ్భాయానుగమనము 

ఈ వృత్తాంతము “తిక్కన” భారశభాగము శాంతి వర్వము 
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షష్టాశ్వాసములో (822-349) గలదు. వరమును పొందిన వాడు వేద 
వ్యాస మహర్షి, వరపుదాత శివుడు. 

వేద వ్యాసుని కుమారుడు వకుడు, అతడు యోగసిద్ధి నంద 
దలచెను, నారదు డుపొయము నెజిగించెను, పిమ్మట తండిియగు 
వేదవ్యాస మహర్షి యనుమతిగీ పొందెను, తన కంటి చూపు దూర 
ములో తన ముందు శుకుని వెళ్ళుమనియు, తా నతని వెంబడింతు 
ననియు వ్యాసుడు చెప్పెను, శుకముని యుత్సర దిక్కు వైపు కద 
లెను, అతని వెనుక వ్యాస మహర్షియు వెళ్ళు చుండెను. తకముని 
యోగ విద్యతో వెళ్ళు వాని వలె వెళ్ళు చుండెను, మందాకినీ నదిలో 
నగ్నముగ స్నానమాడు చుండిన “అప్సరస” స్రీలు శుకమునిని 
చూచినను వారు శంకింప లేదు, వేదవ్యాస మహార్షికి కుమారుడు 
కనబడ లేమ, వ్యాసుడు సిద్ధ చారణుల నడుగుచు “శుకొయని యర 
చుచు వెళ్ళు చుండెను, మందాకినీ తీర మందలి “అప్సరస” స్త్రీలు 
సిగ్గుపడి బట్టలను ధరించిరి. వ్యాసుడు చలించెను, కుమారుడగు 

శకముని వెళ్ళి నప్పు డీ స్త్రీలు శంక లేకుండ నుండి తన్ను చూడగానే 
సిగ్గుతో పవర్తించుటకు కారణమును గ్రహించెను. అతని యశక్ర 
తను నిరూపించు పీయ, అజ్ఞ భావము లొక్కుమ్మడిగ వ్యాసమహర్షిలో 

కలిగెను. అప్పు డచటికి సురముని సిస్ట గణ పరివేష్టిత గంగాధ 

రుడు వచ్చెను. అతనికి వ్యాస మహర్షిపె కరుణా బుద్ధి కలిగెను, 
పూర్వము వేద వ్యాస మహర్షి కోరినట్లు పుకుని నిచ్చితి ననియు, తన 
(వభావము చేతను, వేద వ్యాస మహర్షి తపో విశేషము చేతను తక 
ముని బ్రహ్మ తేజోమయుడై దేవతలకు పొందరాని పరమ గతిని 
హొందెననియు, దీని వలన సంతోషించుట మంచిదనియు భూమి, 
కొండలు సముద్రము లెంత కాలముండునో యంత వరకు శుకముని 
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కీర్తియు వేద వ్యాస మహర్షి వైభవము వెలుగునని వివుడు ని స్టైశిం. 

చెను. మరియు వేద వ్యాస మహర్షి కోరకనే శివుడు 

వ॥ “వలయునేని బుత) సదృశమైన ఛాయ నిన్నెప్పుడు నను 

గమింప దర్శించు వాడను గా కని” (842) పలికెను. 

ల, 2.2, గృథ్రజంబుకములకు కుధాభావము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతివర్వము శృతీ 

యాశ్వా నములో (486-381) గలదు. వరమును పొందినవి గృథ్రజం 

బుకములు, వరపిదాత శంకరుడు.. 

“విదిశా పట్టణము”న నొక బాలుడు మరణించెను, అతని తల్లి 

దండులు బంధువు లా శవమును పేత భూమికి తీసికొని వెళ్ళిరి. 

అమిత దుఃఖముతో వగచు చుండిరి, అచట నుండిన,యొక గద్ధ చీకటి 

పడక ముందే యా బాలుని శవమును తినదలచెను,. కావున వారికి 

భయము కలుగు నట్లు మాల్లాడెను, ఆ గ్రద్ద మాటల నవు డచట 

నొక బొరియలో నుండిన యొక నక్క వినెను, అదియు నా బాలుని 

శవమును తిన దలచెను, కాని యా గ్రద్ద చీకటి పడు నంత వరకు 

తన ను రానీయదని (గ్రహించెను, చీకటి పడునంత వరకు 

వారి నచటనే యుంచ దలచెను. అందుకు తగినట్లుగ 

వారికి. నాశ గొలిపెను. నీతిని బోధించెను. దిటవు గజపెను, అట్లు గద్ద 

జంబుకములు రెండును శాయశక్తుల పిసంగములను సాగంచిరి. ఇం 

తలో చీకటి పడెను. అన్పుడు (ప్రేత వన విహార నిరతుడైన శంకరుడు 

వచ్చెను, వారి రేడ్చులను వివెను, కరుణాకరుడై వరముల నడుగు 

మని పలికెను, వారు కోరినట్లు బాలుని బిదికించి శతాయు సంపన్ను 

డగునని దీవించెను, అచటనే యుండిన. గృద్ద జంబుకముల మీద 

గూడ శంకరునికి దయ గలిగెను. అవి కోరశనే వాటికి 

వ॥ “ఆకలి యెన్నుండును తేక యు౭డం బీసాచించెను” (281) 
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9.2.41. శ్రీరాముని వరము-హనుమక్కథా సుస్థిరశ్వ ము 

ఈ వృత్తాంతము “నన్నయ” భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 
తృతీయాశ్వా నములో (390.88 గలదు, వరమును పొందినవాడు 
హనుమంతుడు. వరవిదాత శ్రీరాముడు, ' 

శ్రీరామ లక్ష్మణులు సీతాదేవిని వెదకుచు దారిలో సుగివాది 
వానరులతో స్నే హమును జేసి కొగిరి, సీతాదేవిని వెదకుటకు వాన 
రుల సహాయమును కోరిరి, వారిలో హనుమంతుడు మహా సముద్ర 
మును దాటి అంకకు నిప్పును పెద్టెను, తిరిగి వచ్చి సీతాదేవి విష 
యమును శ్రీరామునికి తెలిపెను. శ్రీరాముడు వానర సైన్యమును 
సహాయముగ తీసికొని మహ సముద్రములో వారధిని కట్టించి అందకు 
చేరెను. యుద్ధములో రావణుని వధించెను, సీతాదేవిని గ౦హిం 
చెను. సీతాదేవిని కనుగొనుటలోను లంకకు నిప్పును పెట్టుటలోను, 
యుద్ధములొను హనుమంతుడు చూపిన ధ్రేర్య సాహసమునకు శ్రీరా 
ముడు మెచ్చి హనుమంతుడు కోరకనే 

మధ్యాక్కర] “నర సుర స్తుత్యమై యెంత కాలంబు నాకధలు నిలుచు 

నిరతంబుగా నంతకాలమున్ స్వు నిత్యుండ వగుచు 

బరగు మని వరము” (331) నను గ9హించెను. 

కరర, థీకృష్ణుని వరములు 

తీకృష్ణు డిచ్చిన వరములు రెండు, 1) భీష్ణాదులకు, 2) భీష్ము 
నకు, 

ల2.5.1. భీష్ము విదుర దో౦ణ సంజయులకు దివ్య దృష్టి వరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగం పర్వము 
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తృకీయాశ్యా సములో (40%) గలదు. వరమును పొందిన వారు నార 
దాది మహా మునులున్కు భీష్మ, విదుర దో9ణ సంజయులును, వర 
[పదాత శ్రీకృష్ణుడు. 

శ్రీకృష్ణ రాయబార ఘట్టపు చివరలో దుర్యోధనుని దుశ్చేష్టకు 
థీకృష్ణుడు కోవించెను, “నేనొక్కడే నని తలచి దుర్మదముతో బం 
థింవ పూనుకొంటివా?” యని దుర్వోధనుని నడిగెను, ఆపై దరహా 
సమును చేయుచు దుర్ని రీక్ష్య మైన విశ్వరూపమును [పదర్శించెనుః 
అప్పుడు సభలోని యందరును కన్ను లను మూసుకొని యద్భుత 
భయానక చిత్రములతో కదల కుండిరి తన విశ్వరూనము నెవ్వ 
రును చూడలేక పోవు చున్నారని శ్రీకృష్ణుడు గొహీంచెను, నారదాది 
మహా మునులును, భీష్మ, విధుర్క _దోణ, సంజయుల మీద కరుణ 
భావముతో వారు కోరకనే 

వ॥ “వారలకు దివ్యదృష్టి యొసగెను (405) 

లికి. అంపశయ్యపై నున్న గాంగేయునికి ననేక వరములు 
ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము శాంతి వర్వము ద్వితీ 

యాశ్వా సములో (889-125) గలదు. వరమును పొందిన వాడు భీష్ము 
డు, వరపిదాత శ్రీకృష్ణుడు, 

భారత యుద్ధములో ధర్మరాజునకు విజయము లభించెను, తరు 
వాత నతనికి పాలనను గురించి సందేహములు కలిగెను, వాటిని 
తీర్చుటకు శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజును శరతల్పము పె “క ఘవత్రీ” నదీ 
సమీవమున నున్న భీష్ముని దగ్గరకు పిలిచికొని వెళ్ళెను. శ్రీకృష్ణుడు 
భీష్ముని వరామర్శెంచి.స్తుతిం చెను. పిమ్మట ధర్మరాజుకు గలిగిన ఫం 
దేవాములను తొలగించు మనెను, అప్పుడు ఖీమ్మడు. తీకృష్ణుని 
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పొగడెను. తాను నిశిత బాణములచే కి పీడితుడనగి, తాను ధర్మ సందే 
హములను తీర్చుట గురువుండియు శిష్యుడు చెప్పి నట్లుగ నుండు 
ననియు తెలిపి థీకృష్ణునినే ధర్మరాజు సంచేహములను తొలగించు 
మని చెప్పెను. అంత కృష్ణుడు, లీషమ్మడు కోరకనే మూడు వరములను 

[పసాదించెను. అవి. 1. బాణముల దెబ్బలజే మూర్చ కలుగకుండ: 
నలసటను పొందకుండ నుండు నట్లు, 2, దప్పిక యాకల్కి కలుగ 
కుండ నుండు నట్లను ([గహించెను, మరియు 

ల. కం! “విను సకల భూతముల వ 

రృనములు గను నపుడు బుద్ది దవుల బడక యెం 

దును బరగి దివ్య బోధం 

బున నలవడు నట్టి పెంపు బొందు మునిం ద్యా” (led 

అని యాశ్వాసించెను. 

ఓర, షణ్ముఖుని తు) సంహార వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శల్య పర్వము ద్వి" 
యాళ్వాసములో (179 185) గలదు. వరమును పొందిన వారు దేవ 
తలు, నర ప్రదాత షణ్ముఖుడు, 

షణ్ముఖుడు పుట్టిన తరువాత నొక్కనాడు పార్వతీ వర మేశ్వ 
రులును, బ్రహ్మ, విష్టువులును పథమ గణములునుు ౩ ఇందాది దిక్వా 
లురును, రుదా9దిత్వ మరుద్యను పిభ్ళతి సకల సురలున్కు గరుడ్ల 
గంధర్వోరగ కిన్నర కింపురుష సధ సాధ్య విధ్యాధర యక్షాది దివ్యు 
లును, మునులును, పితృ దేవతలను, మూర్తి మంతములై న పషధి 
సరితృముద) పర్వతములును షణ్యుఖుని చూడ కదలిరి, బ1హ్మ 
సలహా హా వికారము సరస్వతీ నది సమీపమున షణ్ముఖునకు దేవసేన 
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నాయకత్వాభిషేకమును జేసిరి. అందరును దీవించిరి. అందరి దగ్గర 

నున్న రూప గుణ బల పరాక్రమాధికులై న వారి నేజి కుమారస్వామికి 

ననేక వీరుల నొసంగిరి. వారితో కలిసి యుండుటకు తగిన సేనాంగ 

సమూహములను మూల బలముగా నొనర్చిరి. అప్పుడు సురలు కోర 

కనే షణ్ముఖుడు సురలను చూచి 

చ॥ “మీ కెవ్వరి నేనియుం జంపను జెటుపను వలసి యున్న 

యది యట్టి బల్లి దంపు బగటం బరి మార్చెద నని” (185) 

వరము నిచ్చె ను, 

అందుకు సురలు బహు [పమోదము నొందిరి, 

3,2,7, గీర్వాణ విభుని వరములు 

ఇతడిద్చిన వరములు నాలుగు, ఇవి _ 1) ఉదంక మునికి 

సాహాయ్యము ల) వసు రాజునకు ననేక వరములు శ్ర అర్జునునకు 

ననేకాస్త్రములు శ అర్జునునకు అమరావతి ప్రవేశార్లత, 
జ లౌ 

3.2,7.1. ఉదంకమునికి సాహాయ్యము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారశభాగము “అది పర్వము పథ 

మాశ్వాసములోను (91-88), తిక్కన భారతభాగము “అశ్వ మేథిపర్వ 

ము శృతీయాశ్వానములోను (104.1080) నించుమించు సమానముగా 
గలదు, వరమును పొందిన వాడు ఉదంకముని. వరవదాత గీర్వాణ 

విభుడు, 

నన్నయ భాగములో ”ఉదంకి ముని _పైల ముని శిష్యుడు, 
తిక్కన భాగములో .గౌతమ ముని శిష్యుడు, నన్నయ భాగములో 
ఉదంక ముని గురుదక్షిణార్థమై పొష్యమహారాజు భార్య కుండలముల 
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కొఅకు వెళ్ళు చుండెను, తిక్కన భాగములో సౌదాసరాజు భార్య మ్యిత 
సహాఖ్య దేవి కుండలముల కొటకు వెళ్ళిన నన్నయ భాగములో “ఈ దంకుగినిక్రి దారిలోనే యొక దివ్య పురుషుని యాకారములో నొక 

మహోక్షము నెక్కి “ఇందు” డెమురై  గోమయ భక్షణము చేయు 
మనెను, ఉఊదంకు డట్లు చేసెను, అద్దాన “ఉదంకుడు” త్వరగా 

పౌష్యరాజును చేరెను, మరియు కుండలములను గ్రహించి తిరుగు 

[ప్రయాణములో నా కుండలమును తక్రకు డవహరించి పుట్ట వార 
యి 

వెళ్ళి నపుడు “ఉదంకుడు”ను వెళ్ళను, 

తిక్కన భాగములో తిరుగు ప9యాణములో తక్షకు డపహారించి 

నాగ లోకమునకు పుట్ట ద్వాఠ వెళ్ళి నపుడు, కట్టెతో నో పుట్టను తవ్వ 
సాగెను. అందుకు భూమి కదలెను.  అవ్బుడు గీర్వాణ విభుడు 
బ్రాహ్మణ వేషములో నచటికి వచ్చెను, కద్దెతో తవ్వి నంత మోత 

మున పాతాళ యానము సిద్దించ దనియు పొతాళ మిచటికి సహస్ర 
యోజనముల దూరమున్న దఖీయు, కుండలములను “ఐరావతు”నీ 

కొడుకు తీసికొని వెళ్ళెననియు “ఉదంకు” నికి చెప్పెను. అతని 
మాటలకు “ఉదంకుడు” సమాధానముగ పాతాళమున నున్నను తోను 

కెచ్చెదననియు, తనశేజేత గాకున్న నీ పనిలో తన [పొణమును 
వదలుదుననియు “ఇదిధు9వ”ొమని బప్పెనుం ఇంద్రుడు “ఉదంకుని 

దృఢ భావము నెటింగెను, ఉదంకుడు కోరకనే యతని 

చం! eee కాష్టమునం గులిశంబున గల్లు వాడియున్ 

బలువును నిచ్చి వ|జి చగెను” (108) 

ల, 7.2, వసు రాజుకు ననేక వరములు 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది” పఠనము 



346 

తృతీయాశ్వా సములోను (28,24) తిక్కన భారతభాగము “శాంతి” 

పర్వము షష్టాశ్వానములోను (158-858) నించుమించు సమానము గా 
గలదు. వరమును పొందిన వాడు వసు రాజు వరపిదాత ఇం 
దుడు. 

వసువు వేది దేశపు రాజు, అతడు వాసవ |పతిముడు, అతడు 
రాజ్య పాలనను చేయుచు శిషుల పొగడ్త లందెను. అత డొకనాడు 

మృగయా వినోదార్థ మరణ్యమునకు వెళ్ళెను, ముని జనాశమ మందు 

నిర్వేద భావముతో మవా నిష్టతో సన్యస్ర శస్తుడై. తపస్సును జేయ 
సాగెను. ఇంద్రుడు దేవతల సమూహముతో వసువు దగ్గరకు వెళ్ళి 

రాజ్య వై భవమును వదలి తవస్సును చేయుట యెందుకని పిశ్నిం 

చెను. అతడు సమాధానమును చెప్ప లేదు. ఇందుని పలుకరించ 

లేదు, అయినను తవస్సునకు మెచ్చితి ననియు, తనతో చెలిమి 

చేయు మనియు, తన యొద్దకు రాకపోకలు సాగించుచు రాజ్య పాల 

నను చేయు మనియు ఇందు9డు వసురాజుతో పలికెను, మరియు 

నతడు కోరకనే యతనికి 

వ॥ “దేవత్వంబును గనక రత్నమయం బై న దివ్య విమానంబును 

నెద్దాని నేని తాల్చిన నాయుధంబుల్లు దాక నోడు నట్టి వాడని 

వనజంబులు గలిగిన యింద) మాల యను కమలమాలిక 

యును, దుష్ట నిగ్రహ శిష్ట పరిపాలన క్షమం బైన యొక్క 

వేణు యష్టియు నిచ్చెను” (24 

పిమ్మట నా దివ్య విమానములో వసురాజు విహరించుటబే నప్పటి 

నుండి యతనికి “ఉపరిచర వసువు” అను పేరు స్థిర. పడెను, 

32,73, అర్జునునకు ననేకాస్త్ర దానములు 

. "ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగను. “ఆది” పర్వ మష్టమా 
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శ్వానములో (818.2!) గలదు, వరమును పొందిన వాడు “అర్జు 
నుడు” వరపుదాత “ఇందు)డు.” 

ఖభాండవవన దహనార్థము “అగ్ని దేవుడు” శ్రీకృష్ణార్జునుల సాహా 

య్యము నపీక్షించెను. అందులకు వారిరువురును సమ్మతించిరి, కాని 

“ ఇందుడు* వారి _పయత్న ములకు వీఫలమును కలిగింప సెంచెనుః 

కాని “ఇందు)డు” వరాజితు డయె్యెను. చివరకు “అశరీరవాణి” యెజుక 

పఅచుటచే “ఇంద్రుడు” శ్రీకృష్ణునికి పాదాక్రాంతు డయ్యెను, అవ్పుడు 
అర్జునుడు కోరకనే ఇం | దుడు 

వ॥ “ఆగ్నేయ వారుణ వాయువ్యాది దివ్య బాణము లిచ్చెను” 

(821) 

లి.2.7,4, అర్జునునకు దివ్యాస్ర [పాపి కె ఇంద్రుని యా కాంక్ష 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 
(పథమాళ్వాసములో (278_ణి్సొ గలదు. వరమును పొందిన వాడు 

అర్జునుడు, వర ప్రదాత ఇం| దుడు. 

దివ్యాస్రములను పొందుటకు అర్జునుని పంపుమని కృష్ణదైైపా 

యనుడు (పతిస్కృతి విద్యను ధర్మరాజుకు తెలిపెను ఆ విద్యను 

ధర్మరాజు అర్జునునికి తెలిపెను. అ విద్యచే అర్జునుడు నిఖిల భూత 

దుర్నిరిక్షు డగుచు హిమశెల గంధ మాదన పర్వతనులను దాటి 

ఇందికీల పర్వతముపై వెళ్ళు చుండెను, “నీ వింక పోవల” దను 

మాట వినబడి, అర్జునునిపై పూలవాన కురిసెను. సమీపమున నొక 

వృక్షమూలమున గల నొక |బాహ్మణునికి అర్జునుడు నమస్కరించెను, 

తవస్వికి నాయుధములు వలదని వృద్ధుడు చెప్పెను, కాని అర్జునుడు 

వినలేదు, అప్పు డా వృద్దుడు ఇంద్రుని రూపమును ధరించి 
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- ఈవె॥ ఇష్టమైన వరము లిచ్చెద పీతితో వేడు మనెను” (292 
అర్జునుడు భకితో నమస్కరించి “దివ్యాస్ర లాభమని” కోరెను, అవి 
కాక విశేషమైన వానిని కోరుమని ఇందుడు తెలి పెను, అర్జునుడు 
మరేదియు వలదనెను, ఇంద్రుడు అర్జునుని పట్టుదలను విని కరుణా 
బుద్దితో 

ఆంవె| లీ ..,......... పరమాస్త్ర లాభంబు 

నీకు నిష్టమేని లోక వంద్యు 

గరళ కంఠు నీత బరము బినన్నుగా 
వేగ చేయు మధిక యోగశక్రి” (291 

వ॥ “అట్లని నిఖిల లోకపాల సహితుడై యీశ్వరుడు నీ యభి 
మతం బొనరించు” (కీఫ్ నని పలికి మాయ మయ్యెను, 

ల, 2. 75, అర్జునునకు అమరావతి ప్రవే ఏశౌర్షత 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆరణ్య” పర పము 

[వథమాశ్వాసములో (841.849,369) గలదు, వరమును పొందినవాడు 

అర్జునుడు, వరపషదాత ఇందుడు 

అర్జునుడు పా వతాస్ర్రమును పొందెను, పిమ్మట యమధర్మ. 
వరుణ, కుబేర దేవతలు అర్జునునకు “అయాచితి” వరముగ వారి దివ్యా 

ప్రముల నిద్చిరి, అంత ఐరావతము నెక్కి “ఇందుడు” వచ్చెను. 

అర్జునుని చూని ఇం|దుడు చాల సంతసించెను. అపై అర్జునుడు 

కోరకనే 

వ॥ - “నీవు పఠమేశ్వ్యరు వలన బరమ సిద్దితో దేవత్వంబు వడసి 
“శివి దేవ కార్యంబు దీర్చ నర్హుండవు గాన నారథంబు 
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బుత్తెంచెద నమరావతికి రమ్ము నీకు దివ్యాస్రుంబు అంద 

యిచ్చెద నని” (449); 

దేవేందుడు దేవ గణములతో నమరావతికి నరిగెను, తరువాత ఇం 

ద్ఫుని రథసారధియైన మాతలి ఇంద్రుని రథమును తీసికొని వచ్చెను, 

అర్జునుని నారథము మీద దేవలోకమునకు తీసికొని వెళ్ళెను, అచ్చట 

ఇందుిడు కిరీటిని మొదట తన యంక స్థలమున కూర్చొన బెట్టుకొని 

పిమ్మట తన యాసనమున సగ భాగము నిచ్చి తన పక్కన 

కూర్చొన బెట్టు కొనెను, తరువాత ఊర్వశి అర్జునున కిచ్చిన శావ 

మును ఇం|దుడు తెలిసి కొనెను. దాని వలన అర్జునునిక గలుగు 

లాభమును శాప మోక్షము నను గ్రహించెను. తరువాత అర్జునుడు 

కోరకనే 

సీ॥ “వజాస్త్ర మాడగా వరదుడై వివిధ ది 

వ్యాస్త్రముల్ పొద్దున కమర నిచ్చి 

తత్పయోగంబులు దద్శహస్యంబులు 

దన్నివర్తనములు దడయ కపుడు 

దయ నువడేశించి దారుణాహవము లం 

దవిజేయ వీర్యుండ వగుము పేర్మి 

నని” (388) పలికెను, 

8.2.8. శిబికి ఇందా9గ్ను ల వరము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 
తృతీయాశ్వాసములో (257 287) గలదు. వరమును పొందినవాడు శీబి 

చకవర్తి, వర ప్రదాతలు ఇందాాగ్నులు. 

పూర్వము భృగుతుంగ మను వర్వతము మీద శిబి చక్రవర్తి 
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యజ్ఞమును చేయుచుండెను, అప్పుడు ఇందాగ్నులు శిబి చకివర్తి 
సద్దుణముల నఠరయు వారై ఇందుడు డేగ రూ వా పమున, అగ్ని 
పొవురము రూపమున వచ్చిరి. డేగ పావురమును తరుముకొనుచు 
వచ్చు చుండగ పావురము భయముతో శిబి చక్రవర్తి మరుగున 
దాగెను. అతడు దానికి నా(శయము నిచ్చెను. డేగ కూడ నచటికి ' 
వెళ్ళెను. శిబి చక9వరి సత్యధర్మనిర్మల గుణములను పొగడెను, 
(పొణుల కాహారావనరమును గురించి తెలిపెను. తన యాహారము 
నకు భంగము కలిగించుట ధర్మ విరోధమని వలికెను, అంశ శిబి 
చక్ళవర్తి పావురము యొక్క పారణ భీతిని; శరణాగత ధర్మమును 
విశదీకరించెను, మరియు జేగ యాకలి కీరుబకు వనములో గల ననేక 
జంతువుల పక్షుల మాంసములను దాని కంటె నెక్కువగ తెచ్చి పెట్టె 
దననియు పావురము మీద గల కోవమును విడిచి పెట్టు మని కోరెను 
కొని డేగ తనకు నిర్ణయించ బడిన యాహారము పొన్సర మనియు, 
దానిని రక్షింప దలచినచో దాని యంత శివి మాంసమును తూచి తన 
కప్వుడే పెట్టుమనియు నడిగెను, వెంటనే శివి డేగ మాటలకు సమ్మ 
తించికి నని పలికెను, [తాసులో నొక చెపు పావురము నుంచెను 
దానికి సమానమగు తూకము వచ్చునంశ వరకు తన మాంసమును 

తానే కత్తితో కొంచెము కొంచెముగా కోపి రెండవ వైపున వేయు 
చుండెను. ఎంత వేసిన పావురమునకు సమానముగా తూగలేదు, చివ 
రకు రక్తము కారుచున్న శరీరముతో తానే [తాసులో కూర్చొ నెను, 
అప్పుడతని గుణోన్నతిని ఇందాషిగ్నులు స్తుకించిరి. డేగ పావుర 
ముల యాకారములను వదలి నిజ రూపములతో [పత్యక్ష మయిరి 
శిబి కోరకనే ఇంద్రగ్నులు. 

వ॥ “నీ ధ్రేర్య కౌర్యాది గుణంబు లనన్యసాధారణంబులు గావున 
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నీకిది నిత్యంబై శబ్ద [బహ్మము గల యంత కాలమును 

వర్షిల్లుచు నుండెడు” అని (287) వర మొసగిరి, 

ల.2,9. అగ్ని దేవుని వరములు 

అగ్ని దేవు డిచ్చిన వరములు రెండు 1) ఉదంకమునికి 

బి గో సేవా ఫలము, 

2.9.1. ఉఊదంక మునికి నుపాయ సూచన 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్వమేథ” పర్వము 
తృతీయాశ్వాసములో (108-118) గలదు, వరమును పొందిన వాడు 
“డదంకుడను ముని, వరవదాత అగ్ని దేవుడు. 

ఉదంకుడు గౌతమ మహర్షి శిష్యుడు. అతడు గురుదక్షిణార్థము 
సౌదానరాజు భార్య కుండలములను తీసికొని వెళ్ళు చుండెను, దారిలో 
వానిని తక్షకు డపహరించి పొతాళమును చేరెను. బా9హ్మణ వేష 
ధారియగు ఇంద్రుని సహాయమున ఉదంకుడు పాతాశమును చేరెను, 
అది చాల పెద్దది. దృఢమేనది. ఆ పాతాళ ముఖద్వారమును చూచి 
కుండల గ్రహణము కష్ట మని డిల్ల పడెను, అవు డచటనే “అరుణ” 
ముఖముతో నీల వర్ణ శరీరియై శ్వేత వాలము గల యొక గుజ్బమును 
చూచెను, అది ఉదంకుడు కోరకనే 

ఉ॥ “ఆతతమైన నాదగు నపానము నూదు మొకింకయున్ జుగు 
పృాతురవృత్తి నీదు హృదయంబున జొన్సకు లోకవంద్యు డ 
గతము నా్యశమంబున నఖండ భి నుపాస్టి చేసి నన్ 

[వీతుని జేసి నాడను వరిష్థ తపోధన యట్లు గావునస్” (110 

వ॥ “నీకుం బొడసూపి యైరావత సుతుం డవహరించిన సమంచిత 
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కుండలంబులు మగుడం జేరెడు నుపాయం బువదేశించితి 

నని” (111) చెప్పెను, 

ఉఊదంకు డొ మాటలను విని తా నా గుజ్జిము సఖుంగ ననియు, దాని 

నుపాసించు బెట్లు జరిగెననియు నడిగెను, ఉదంకునికి గురువై న 
గౌతమునికి తాను గురువునని యు “అగ్ని దేవుడ ననియు, శుచియై 

నిత్యము నియతితో సభక్కికముగ తన్ను పూజించితి వని ఉదంకునికి 

నా గుజ్బము సమాధానమును చెప్పెను, ఉదంకుడు |పీతి చెండి యా 

గుజ్జము చెప్పినట్లు చేసెను, అప్పుడు గుజ్బము యొక్క రోమ కూప 

ముల నుండి యొక్క మారుగ ధూమ మెగ బ్రాకినది. ఆ పొగ 

పాతాళ లోక మంతయు కప్పెను, ఐరావకుని నివానములో హా హా 

కారములు చెలరేగినవి. ఆ పొగకు పాము అన్నియు భయ వడెను, 

అ పానులు ఉదంకుని దగ్గరకు వెళ్ళి భక్కితో నర్చించెను, ఉదం 

కుని కోరికను తెలిసికొని కుండలములను తెచ్చి యిచ్చెను. ఉఊదం 

కుడు అగ్ని దేవునికి భక్తితో వ)దక్షిణమును. చేసి నమస్కరించెను, 
అగ్ని దేవుడు సంశోషేంచెను, 

ర20,దం గోసేవా ఫలము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” వర్వ 

ము తృ్పతీయాళ్వాసములో (101-109 గలదు, వరమును పొందినవి 

కపిల వర్ణ గోవులు, వరపదాత అగ్ని దేవుడు. 

ఒక కారణమున అగ్ని దేవుడు సురలను వంచించివెళ్ళిను, గోవుల 

నర్ధించి వాని నాశ9యించి వాటి యందు దాగెను, ఆ గోవులు నతనినీ 

చాచేను. దేవత లందరును వెదకిరి. కనబడ లేను. వారు గోవుల 

కడకు వెళ్ళి “అగ్నిని దాచుట యఖిల జగములకును నహితము, కావున 

ఖు 
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నతనిని చూపు సుగమని గోవుల నడిగిరి, అవి సంకోచించి అగ్ని దేవుని 

చూపెను, దేవతలు సంతసింఛచిరి, ఆ గోవులకు వరము నీయవల యు 

నని “అగ్ని దెవుిని _పార్థించిరి. అతడు తా నా గోవులందు దాగి 

యుండుటచే నవి కపిల వర్గమును పొందెనని యవి కోరకనే 

వ “గోవుల కెల్లను గపిల యెక్కుడగుటయు౧ దదియారాధనంబు 

నుం దద్దానంబునుం బుణ్యతమంబు లె దురితంబుల దమి 

యించి యుత్తమ లోకంబుల నిచ్చుట వరంబులుగా. 

నిచ్చెను (102) 

3,2,10. యమధర్మరాజు వరములు 

యమధర్మరాజు పదానము వేసిన వరములు నాలుగు. ఇవి 

1) ఒక _ాహ్మణ కుటుంబ సభ్యులకు స్వర్లోక స్వాగతము - 
2) యాగాదులలో హింసాహింస వివేకము 

ల సుదర్శనా ఓఘవతులకు నూర్ధ్వల్ శికానుముతి 

1) జనక రాజునకు శాశ్వత వివేక పరిపాకము 

4.2.10.1. ఒక (బాహ్మణుని కుటుంబ సభ్యులకు స్వర్లోక స్వాగతము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్వమేథ” వర్వము 

చతుర్థాశ్వా (సము లో (220_ బిర) గలదు, వరమును పొందినవాడు 

' ఉంఛవృత్సి" ని పొటించు యొక (నాహ్మణ కుటుంబ సభ్యులు, వర 

[పదాత యమధర్మరాజు, 

కురు క్రేతంము నందు రోష కామ విరహితుడైన యొక మవిద్వి 

జుడు భార్యతో, పిల్లలతో, కోడలితో కలిసి జీవించు చుండెను, ఒక 

పర్యాయము తీవిముగు ననావృష్టి యేర్పడినది, ఆరగింవ నాహారము 
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లేక్ర పిజలు విలవిల లొడిరి, ఆ కాలములో నొకనా డుదయముననే 
యా నల్గురును తేచి “ఉంఛభవృత్తి”౩ై బయలు దేరిరి, సాయంకాలము వరకు వీయత్ని ంచి తెచ్చి న వృర్థమాత)మైన (నాలుగు మానికలు) 
గింజలు సక్తు (పేల పిండి వయ్యెను, వా రారగింవ పూనుకొని నాలుగు భాగములుగ వంచుకొనిరి, ఆ సమయమున బ్రాహ్మణ వేష 
ములో యమధర్శరా జతిధియై వచ్చెను, బాీహ్మణు డతిధికి తన 
భాగపు పేలపిండి నిచ్చి తినుమని చెప్పెను. కాని తృప్తి కలుగ లేదు, 
వాాహ్మణు డా యత్రిధి యసంతృ పిని గ౦హించెను, వీ పదార్థము 
నిచ్చి తృప్తి పరచుట యా, యనీ యాలోచించు చుండెను, అప్పు డతని భార్య నచ్చచెప్పి తన భాగవు పేలపిండి నతిధి కిమ్మసెను. అద్దాన కూడ నతిధి తృప్తి వడలేదు, అవ్వుడు కుమారుడు నచ్చ చెప్పి 
తన భాగము నతిధి కిమ్మనెను, అయినను నతిధి తృప్తి పడ లేదు. 
అపహ్సుడు కోడలు నచ్చ చెప్పి తన భాగము నత్తిధి కిమ్మనెను, ఆ భాగ 
మారగించి “అతిధి” తృప్తి చెందెను. సంతోషించెను, అప్పుడు తా 
నా ద్రొహ్మబణుని పరీక్షించుటకు వచ్చిన ధర్ముడనని పలికెను. అతని 
వితశీలతను మెచ్చి యా బా9హ్మణుడు కోరకనే 

న. స 

జ్ఞన కీర్త నీయ దివికిం 
జను దెమ్ము (పియా సుత సుష్నా సహితముగన్ల్” (248) 

అని యాహ్వానించెను. మరియు 

కం॥ తగు (పియమున సకుటుంబం 

బుగ దన సభ కీవు రాక బుద్దిం గనీ (ఐ 
హ్మ గడున్ వేడ్మ విమానం 

బు గురువితశీల శీఘిమున బు త్తైంచున్” (£థ్ఫ 
౯. 

షూ a 
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అవుట బ్రహ్మ వంపిన విమానము వచ్చెను. విమానములో కూర్చొ 
నుమని యమధర్శరాజు చెప్పెను, ఆ నల్గురు నందెక్కి బిహ్మలోకము 
నకు వెళ్ళిరి, 

9.2,10.2, యాగాదులలో హింసాహింన విజేకము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము వంచ 
మాశ్వాసములో (882) గలదు, వరమును పొందిన వారొక బా9హ్మణ 
దంపతులు, వర [పదాత ధర్మదేవత, 

ఒక విప్రుడు భార్యా సహితుడై వనమున “ఊంఛవృ త్రి” ని 
చేవద్దైను, ఆతడచటనే యజ్ఞమును చేయుటకు వూనుకొనెను. అహింసా 
పరుడ్షై ఫల మూలమును హవిస్సుగా నీయ దలచెను. ఈ వని విహితా చరణము కాదని యతని భార్యకు తెలియును, కాని భర్తు శావము. 
నిచ్చునేమో యని యామె భర్తకు చెప్పలేదు. అహింసా రూవక 
మయిన ఫలరూవ హవిర్భాగములను తీసికొనుటకు ఇందా?ది దేవతలు 
రారని అగ్ని దేవుడు కూడ యజ్ఞ కుండమున వెలుగలేదు, ఆ సమయ 
మున సమీపమున జింక తిరుగాడు చుండెను. ఆ జింక యా బా9హ్మ 
ణుని భార్యను తప్పులు వట్టెను, ఆ బాహ్మణుని యెదుట నిలిచి తన్ను 
హిసించి యజ్ఞమును చేయుమని పలికెను, కాని వాంహ్మణుడు సమ్మ 
తించలేదు, అ జింక కొంతదూరము పోయి మరల వద్చి యా బాహ్మ 
ణుడు . కోరకనే 'యతనితో 

వ! “నా యిచ్చు దివ్య దృష్టిం గనుగొను మేను జెప్పినట్లు సేసిన 
ని న్నభినందించు వారై యప్పరః కాంతలును గంధర్వులును 
వీరె విమానంబుల నే తెంచిన వా రని” (862) చెప్పెను, 

విప్రుడు జింక మాటలను విని యప్పరః కౌంతలను, గంధర్వులను 
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చూచెను. దివ్యత్వసిద్ది'కై యా జింకను హింసించ దలచెను, దాని 

వలన నతని తపస్సునకు నుత్చాతములు పుట్టెను, అప్పుడు జింక 

రూపములో నుండిన ధర్మదేవత యా బాషహ్మణుని యెదుట ప్రత్య 

క్షమై యతడు కోరకనే 
శ 

వ॥ “నీయజ్ఞశగిద్దకు సంతోషించి ధర్మసూక్ష్మత్వంబు దెలుప వచ్చితి 

నర్హం బగు హింసా విశేషం బహింసొవిత హానిం జేయదు 

కీతువు గదా యని యనర్హహింస కర్శవ్యంబు గా దని 

నిర్లేశించను” (862 

210, సుదర్శనా ఉఓఫఘవత లకు నూర్థ్వలో కొనుమతి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతఖొాగము “అనుశాసనిక” పర్వము 

పథమాశ్వాసములో (84-889) గలదు. వరమును పొందినవారు “అగ్ని ష్ 

దేవ”ని కుమారుడై న సుదర్శనుడును,నతని భార్య “ఓఘవతి” యును- 

వర(పదాత ధర్మదేవత, 
= 

సుదర్శను డను బాహ్మణుడు కగ్భ హస ధర్మానుషామున 
థి అ 

మృత్యువును జయింతు” నని ప్రతిజ్ఞను జేసెను. తన భార్యతో 

కురుక్షేతమునకు వెళ్ళి రమణీయ ప్రదేశమున విశాలమగు పర్ణ 

శాలలో వసింవ సాగెను, అత డరిధిని పూజించుట తనకు చాల యిష్ట 

మనియు తానింట నున్నను లేకున్నను నతిధిని పూజింపు మనియు, 

నతిధి కోర్కెలను భార్య తీర్చినచొ దంపతులు కృతకృత్యులగుదురని 

చెప్పెను. తరువాత నొకనా డత డడవికీ కట్టెల కొకు వెళ్ళిను. అప్పుడు 

ధర్మదేవత. బాహ్మణ చీిషములో నా యింటికి నతిధియై విచ్చే సెను, 

సుదర్శనుని భార్య “ఓఘవతి” వినయముగ నా యతిధిని గౌరవిం 

చెను, అత డా మెన్లు చూచి కామాతురుడై తన కాంమవాంఛ నామెకు. 
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తెలిపెను. కాని యందుల కామె సమ్మతించ లేదు, అతని పీయత్న 

మును విరమింప జేయుటకు తన వాక్సాతురిని వయోగించెను, కొని 

యతని పట్టు వదల లేదు. చివరి కామె తన భర్త ఇప్పి నట్లు చేయ 

వలెనని భావించి _సమ్మతించెను, అతనిని మరుగు స్థలమునకు పిలిచి 

కొని వెళ్ళెను ఆ సమయము నందే యామె, భర్త సుదర్శనుడు 

వచ్చి ఇంటి ముందర నిలిచి భార్యను పిలి చెను, భర్త పిలుపునకు 

సమాధానము నీయ వలదని యతిధి చెప్పెను, సమాధానము నిచ్చి 

నచో నతిధి కోపించి శపించు నేసమూ యని భావించి యామె పలుక 

కుండెను, సుదర్శనుడు చాల మారులు పిలిచి, యింటి లోనికి నడుగు. 

పెట్టెను, కాని యామె యచట లేదు. అప్పు డతడు పేమ పురస్పర 

ముగా పిలిచెను. అవ డతిథి సుదర్శనునికి వినబడునట్లు “నీభార్య 

నా కాశిథ్యము నిచ్చు చున్నది. నీవు గృహధర్న వరుడవు.' కానున 

కోవగించు కొనవల”దని పలికెను. సుదర్శను జామాటలను విని తన 

సంతోషమును తెలియ బరచెను. అవ్వు జౌ కాశము నుండి దివ్య 

వాణి సుదర్శనుని మెచ్చు కొనెను, అతిథి పరతి జెంది: 'సుదర్శనుని 

కడకు వెళ్ళి సహజ రూపమును చూపెను, తాను ధర్మదేవత ననియు 

నతని చిత్త ము నరయుటకు వచ్చితి ననియు పలికి యతని: నిశ్చల 

వితమును మెచ్చి కొనెను, మరియు సుదర్శనుని వోళ్తిష్టకు హాని 

కలిగినచో వెంటనే చంపుటకు మృత్యు దేవత సుదర్శనుని వెను వెంట 

తిరుగు చుండెననియు, కామరోషాది వికారముల చేత సుదర్శనుడు 

మృత్యువును జయించె ననియు, నతని భార్య కూడ పవిత మైన 

దనియు, నస్టలిత చరిత యనియు పలికెను. సుదర్శనుడు కోరకనే 

ఆ.వె॥ “ఒడలి తోడ నీకు నూర్ధ్వల్ క్రమ నకు 

నరుగ వచ్చు చెపు జరుగు తలంపు 
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దోచె నవ్వ డిదియు దోడిదయై పీతి 

నరుగు దెంచు ననియె (80 

మరియు. + 

చం॥ “నరవర పొల్చు నోఘవతి నా నదియై జన పొవనాకృతిం 

బరమ తపంబులోని సగపాలను నియ్యమ యున్న సాము న 

వ్వెరవున దొంటియె నిలిచి నీకు దగం బరిచర్య సేయు ని 

చ్చరితము మీకు నిర్మల యశంబు నొనర్చుట కే నొనర్చి 

తిన్” (82 

అని చెప్పి ధర్ముడు వేయి తెల్లని గుజ్జములను పూన్చిన రథము 

నెక్కి వెళ్ళును. 

ఫ్ 10.4, జనక రాజునకు శాశ్వత వివేక పరిపొకము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భోరతభాగము “అశ్వ మేథ”ిపర్వము 

ద్వితీయాశ్వా సములో *(87.880) గలధు. వరమును. పొందిన వాడు 

జనకుడను రాజు. వరపిదాత ధర్మదేవత, 

_ ధర్మదేవత జనక 'రాజును పరీక్షింవ దలవెను, బ్రాహ్మణ వేష 

నల ములో జనకుని యెదుట కొబగామి పనులను చేసెను, అప్పుడు జనకు 

డశనిని తన దేశము నుండి వెడలి పొమ్మనెను, అంత నా బ్రాహ్మణు 

డా దేశ 'మెంతటీదో వివరముగ చెప్పిన శరువాత దేశము నుండి 

వెడలుదు ననెను, జనకుడు విని నిరుత్సరుడ్రై మూర్భ పోయెను, కొంత 

సమయమునకు తేరుకొని, తన తాత, తండు9)లు సంపాదించిన భూమి 

తన వశమున నున్న దనియు, కావున దీనిపై తనకు మమత లేనియు 

మిధిలా నగరమున వెవ్పుడు నివశించు చుండెద ననియు, నయినను 

నీ పురము తన దని యంగ్లికరింప వీలు లేదనియు, నింతకు నతనిని 

ఇ 



ఓ శో 

తన దేశము నుండి పొమ్మని చెప్పిన మాట వలననే యెక్కువ బాధ 

కలిగి మూర్చ కలిగెననియు చెప్పెను. ఇట్టి మమకార రాహిత్యము 
నకు కారణమేమవి బాహ్మణు డడిగెను, అన్ని యు నశించినవి కనుక 

తనకు మమకారము లేదని జనకుడు తెలిపెను. బార్గిహ్మణు డా మాట 

లను విని మెల్లెగ నవ్వుచు “రాజా! నిన్ను పరిక్షింప వలయునని 

వేడుక కలిగి వచ్చితిని నేను ధర్ముడోొ నని చెప్పి యతడు కోరకనే 

చం॥ “*వనువడు నివ్వి వేక వరిపొాకపు గాథనిరూఢ భావ మొం 

ది నిలుచు గాత నీ దగు మదిన్ సతతంబును శాంతి కారియే” 

(85) అని వరము నిచ్చెను. 

8.2.11. అర్జునునకు యమ, వరుణ, కుబేరుల వరముఖు 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము అఅర్రత్య” ప పర్వము 

విథమాశ్వానములో (895.340) గలదు. వరమును.పొందిన వాడు 

అర్జునుడు, వర ప్రదాతలు యమ, వరుణ, కుబేర దేవతలా. 

అర్జునుడు హరుని వలన పొశువతాస్త్ర్రమును పొందెనని ఇందు9డు 

తెలిసి కొనెను, వెంటనే యమధర్మ, వరుణ, కుబేర, దిక్పాలురతోను, 

నితర చేవతలతోను కదలి, దయతో అర్జునుని. దగ్గరకు వచ్చెను, 

అప్పుడు యమధర్మరాజు. (ప్రీతితో అర్జునుడు కోరకనే (నీ ఫరా|క 

మమునకు మెచ్చి దేవతలు వచ్చి”రని పలికి. 

వ। “వీరలం జూడు మని దివ్యదృష్టి యిచ్చెను? (38%) " 

తరువాత “అర్జును”ని పూర్వజన్మ వృత్తాంతమును (వస్తుత జన్మ 1లో 

నతడు చేయ వలసిన విధ్యుక్క ధర్మమును తెలిపెను. ' “అర్జునుడు” 

కోరకనే దండ ధరుడు 
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వ॥ అ పతి వారం బైన దండంబు విధ యు క్షంబుగా 

నిచ్చెను” (i) 

వరుజ దేవుడు “అర్థును”నికి 

శకం! *ఘ్లోరార్ని -దారుణము అగు 

వారుణ ప్లాశంబురి. లిచ్చెను (395) 

కుబిరుడు “అర్జును” నికి 

Base ఈం 

బేరాస్త్ర మిచ్చెను" (౫9 

నం! కార రృవీర్యార్థునకు. వాయుదేవుని యుద్యోధ 

ఈ = వృ రాంతము తిక్కన భారతభాగము ోఅనుశాసనిక”వ రము 

వంత మోణక్లొములో (0% ిఫ్ఫ్ గలదు, వరమును పొందిన వాడు 

కార రృవీర్యాట్టును డను రాజు, వర ప్రదాత వాయు దేవుడు. 

కార్తవీర్యార్డునుడు సహసి బాహుడు, అతడు సప ద్వీ పముల 
నేలుచు నద్భుత బల పరాకిమము లతో నతిశయించెను. తనతో సమా 

నమైన వారెవ్వరు నెచ్చటను లేరని గర్వించెను. అప్పుడొక భూత 

మాకాశము నుండి యశనిని తప్పులు పట్టెను అందరి కంటె నధి 

కులు దాహ్మణులభీ పలికి నచ్చ జెప్పెను. కాని యతడు సమ్మతించ 

లేదు. ఇతని యహంకార వచనములను విని యా భూతము భయపడి 

వెశ్ళిను, ఆ సమయమున నాకాశము నుండి వాయు దేవుడా రాజు 

శ్రథ తన యునికిని చెప్పి, బ్రాహ్మణుల వలననే కదా రాజులు 
ప్రజా రక్షణను వేయుచున్నాఠనియు, [బాహ్మణుల కంటె నధికులు 

లేరఖియు పలికెను. నురియు' గౌతమ, అగస్త్యం భృగు, వసిష్ట? 

అతి, భార్గవ, చ్యవన మహర్షుల మహిమలను వివరించిను, ఆ మాట 

| 
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లను వినియు నా రాజు పలుకక యూర కుండెను. అపుడు పాయు 

దేవుని కఠనిపై దయ కలిగెను. పూర్వము కార వీర్యార్గునుడు దత్తా 
తేయునికి చేసిన భక్తి తళూషలను గుర్తుకు తెచ్చెను. షవభోద 
మొందిన కార్తవీర్యార్టును డప్పుడు వాయు దేవునితో . 

కం॥ “నీపనుపు చేసి బిదికెద 

నేపు నహం కృతియు విడిచి యెల్ల వలన మే 

లాపొదించుచు విపుల 

శీపొాదము లాశయించి చెందెద శాంతిన్ (854) 

అని పలికెను, 

ఆ మాటలను విని వాయుదీవుడు సంతసించి 

గలిగి బ)ిదుకు మనుచు గౌరవించి 

వీడు కొల్పెను” (355) 

$,ఓ.18. వినత వరము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది? వర్వము 
ద్వితీ యాశ్వా సములో (54119) గలదు, వరమును పొందినవాడు గరు 

త్మంతుడు, వర వదాత వినత, 

గరుత్మంతుడు తన తల్లి యగు వినతకును, తనకును దాస్య 

మును తొలగించు కొన దలచెను. అమృతమును తెచ్చి యిచ్చి దాస్య 
మును తొలగించు కొనుమని సర్పములు చెప్పిన మాటను తల్లికి చెప్పి, 

“అమృత” హరణార్థము వెళ్ళుదునని (మొక్కెను, అందుకు వినత 

సంతసించి కొడుకును కౌగలించుకొని 



362 

చం॥ . “అనిలుడు పక్షయుగ్మ మమృతాంజండు వీ పనలుండు 

మనస్త కం 

బెనుడు సమసన్తదేహమును వెప్పుడు గాచుచు నీ కథీష్టముల్ 

ఘనముగ జేయు చుండెడు జగన్నుత యున్న తియున్ 

జయంబు జే 

కొను మని యిచ్చె దీవనలు గోరి ఖ గేందు్రనకున్ ముదంబు 

నన్” (88) 

3.2.14, అంతర్హిత భూతముల, బ్రాహ్మణుల వరము 

అంత ర్లిత భూతముల వరములు రెండు, 

1) అర్జునునకు, 2 ఏకాదులకు 

3.2141, అర్జునునకు 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

పీధమాశ్వా నములో (20౬8288) గలదు. వరమును పొందినవాడు అర్జు 
నుడు, వర పీదాతలు అంతర్హిత భూతములును, బా9హ్మణ పవరు 

లును, 

అర్జునుడు పాపపతాస్త్రము కొజకు తన వారిని వీడ్కొని చన 
దలబెను, తన వెంట గాండీవమును, నక్షయ తూజీర యుగళమును 

“ఫీసికొన దలచెను. అపుడు “అంతర్హిత” భూతములును, వారహ్మణ 

(పవరులును “అర్జునుని చూచి సంశోషించి 

స్ “__=పాగ్ధుని మనమున 

దలచిన యర్థంబు దడయ కిష్ట 

సంర యయెడు సర్వ విఘ్న ములును 
ఇ శౌంతి బొందెడు మని సంతసమున 

అ.వె॥ “బరిక్రిరి” (288) 



363 

2.2. 14.2, వీకాదులకు 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము షష్టా 
శ్వానములో (858870) గలదు, వరము (ఉపాయము)ను పొందిన 
వారు “వీక్క ద్విత్క తితులను పేర్లు గల మునులు, వర విదాతలు 
“అశరీర వాణి ఒక భూతము. 

బ్రహ్మ మానస పుతుర్నిలైన ఏక, ధ్విత, తి)తులు హరిని చూడ 
వలెనని యధిక తపస్సును చేయు చుండిరి. వారు కోరకనే వారికి 

నశ రిర వాణి 

& 
oI “దుగ్ధార్ణవంబునందు విశాల రమణీయ 

మగు నొక్క దీవి దెల్పారి యుండు 

ఆ.వె! నచటి కరుగు డచట నతిసితవర్డు ల 
స్వేదు లిందియ వివృతి, విముఖు 
లధిక సురభిదేహు లాహర రహితులు 

హరిహరాత్ములై న నరులు గలరు (885) 

కం॥ “వారలకు జూపు నిజతే 

జోరూపము విష్ణు డపుడు సూడగ వై నన్ 
మీరును జూతు రని” (086) తెలిపెను. 

వెంటనే వా రచటికి వెళ్ళిరి, వారు “అశరీరవాణి” తెలిపి నటు వంటి 
మానవుల నచట చూచిరి, వా రచట నిటు నటు తిరుగు 
చుండిరి, ఒక గొప్ప దివ్య తేజోరూప మచట నుండిన మానవుల 
ముందు భాగమున కనబడెను, వారందరును కలిసి భక్షి పూర్వక 
_వణామములను చేసి విష్ణుమూర్తిని గొప్పగ స్తుతించిరి, ఏక్క ద్విత, 
తితులు మాత్ర మా వెలుగును చూడలేక పోయిరి, అప్పుడొక భూత 
మాకాశము నుండి ఏక, ద్విత, తితులు కోరకనే వారికి 
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కం॥ “ఈ దేవుని గన్నట్టూల 

కాదే యిహ్పురుషవరుల గాంచుట మీకుస్ 

ఖేదంబు వలదు నియమ త 
పోదానము లితని జూప బూట వడియెనే” (809) 

కం॥ “ఎకాంఠిక భకిరతి న 

నేకము అగు వత్సరముల కివ్విష్ణుని నా 

లోకింపంగా దొరకొను 

గా కిటు వేగ మీకు గానగ వశవే” (370) అని తెలిపెను, 

3.2.15. కిరిటికి తుంబుర |పభుతుల వరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము దో9ణ పర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (85) గలదు, వరమును పొందినవాడు “అర్జునుడు” 

వరపిదాతలు తుంబుర (వభృతులు, 

అభిమణ్యుడు ప ధ్మవ్యూహములో గాంధర్వియైన మాయ విద్యను 

గావించెను. దాని నతడు తన తఠ|డియైన అర్జును నుండి పొందెను 

అర్జునుని కా విద్యను పూర్వ ము తుంబుర |వభ్ళతు లొసంగిరి. ఆ విద్య 

వలన ననేక రథముల వారు చుట్టు ముద్ద, యనేకాస్త్ర శస్రములను 

ప్రయోగించి నట్లు దుర్యోధన పక్షము భాసించుట యా విద్యా _వభా 

వము. 

42,16, శిఖండికి స్థూల కర్ణుని వరము 

ఈ వృత్తాంతము. తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ” పర్వము 

' చత్తుర్థాశ్వాసములో (873-281) గలదు, వరమును పొందినది శిఖండి+ 
వర ప్రదాత స్థల కర్టుడను యక్షుడు, _ 
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ద్రుపద, హేమవర్మరాజులిద్ధరు వియ్యంకులు, శిఖండి పురుషుడు 

కాడనియుదు?పదుడు మోసము “వేసెననియు పే ౨ మవర్మ కోపించెను, 

ధు)వదుని మీదికి యుద్ధమునకు తరలెను, ద్రుపదుడు యుద్ధమునకు 

తన సైన్యమును మాత9మే పంపెను, ఆ రోజు రాతి శిఖండి తనకు 

మరణము తప్ప మరియొక విధానము లేదనీ యాలోచించెను, 

ఎవ్వరికని చెప్పకుండ సమీపమున నున్న నిర్భనమైన యడవికి 
వెళ్ళను, అరణ్యములో స్థూల కర్ణుడను యక్షుని సుందర. గృహ 

మున్న దని శిఖండికి తెలియును. కావున నా గృహము లోనికి వెళ్ళి 

యాత్మహత్యకు పూనుకొనెను, అతని రాకను గుర్తించిన స్టూ లకర్ణుడు 
శిఖండి యాత్మహత్యకు కారణము నడిగెను. శిఖండి విషయము 

నంతటీని వివరించెను, స్థూల కర్ణునికి శిఖండి మీద దయ కలిగెను, 
శిఖండి కోరకనే | 

కం॥ “నా పురుషశ్వము గై గొని 
వే పోయి దశార్థవ పతికి వెలయించిన మీ 

' యావదలు దొలగి చన బొడ 

చూపుము పదినాళ్ళయంత సూనృత మొప్పన్” (887) 

కం॥ “అంతవు నంతకు నీ దగు 

కాంతారూవంబు నేను గై కొనియెద ని 

శ్చింతమున మగుడ జనుమని 
“యింతికి బురుషత్వ మిచ్చె నెంతయు వేడ్కన్” (19). 

తగి! కం... తాను భామాకృతి చెలిమి దాల్చెను” (89) 

పురుషత్వ మున! బొందిన శిఖండి సంతోషముతో తెల్లవారక మునుపే 

యింటికి కదలెను, 

d.2.17. గాలవునకు గరుత్మంతుని వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ” వర్వము 
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తృతీయాశ్వానములో (శ06..శి22) గలదు, వరమును పొందిన వాడు 
గాలవుడను ముని, వర |వదాత గరుత్మంతుడు, 

గాలవుడు విశ్వామితుని శిష్యుడు, అతడు గురువు కడ విద్య 

నభ్యసించెను. కాని గురువు దక్షిణ వద్దని చెప్పెను, గాలవుడు బల 

వంత పెట్టెను, ఒక చెవి మాత్రము నీలము రంగును మిగిలిన శరీర 

మంతయు తెల్లని రంగును కలిగిన యుత్తమమైన యశ్వము లెన 

మన్నూజింటిని గురు దక్షిణగ నిమ్మని గురువు నాదేశించెను. గాల 

వుడు వాని కొకు [వయత్నించెను. కాని లాభము లేక పోయెను. గాల 

వునికి బాల్య సఖుక్రైన గరుత్మంతు డొకనాడు కనబడెను. అతనికి 

గాలవుడు తన పరిస్థితిని తెలిపెను. మితునికి కలిగిన కష్టమునకు 

గరుత్మంతుడు దయగల వాడయ్యెను, గాలవుడు కోరకనే యతనికి 

సహాయమును వేయ దలచైను. అటు వంటి గుజ్బములను వెదకుటకు 

గాలవుని తన వీపు మీద కూర్చొన బెట్టు కొని మొదట తూర్పు దిక్కు 

నకు బయలు దేరెను. పితిష్టాన పురము నందలి తన మిత్రుడగు 
యయాతి రాజు దగ్గరకు వెళ్ళి గాలవుని విషయమును చెప్పెను, 

యయాతి తన దగ్గర నటువంఖజి గుజ్బములు లేవని చెప్పెను, మరియు 

తన కూతురగు మాధవిని గాఅవునికి నిచ్చెద ననియు, నామె కొల 
కు నేర్మాజెన నటువంతీ గుజ్జముల నిచ్చు ననియు చెప్పెను, ఆమెను 

గాలవునికి నిచ్చెను, పిమ్మట గరుత్మంతు డా యిద్దరిని వెంట బెట్టు 

కొని అయోధ్యకు వెళ్ళెను. ఇక్ష్వాక రాజునకు గాలవుని విషయమును 

చెప్పి యా మాధవిని తీసికొని యటువంటి గుజ్బముల నిమ్మని యడి 

గెను ఆరాజు తన దగ్గర రెండు వందల గుజ్బములు మాత9మే 

యున్నవని చెప్పెను. అవ్వడు మాధవి తా నొక మహాను భావుని 

“వలన వరమును జొందితి ననియు, తా నొకని భార్య,నెనను నా వర 
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విభావము వలన కన్యనే యగుదు ననియు, కావున తన నీ రాజున 

కిచ్చి యా రెండు వందల గుజ్టములను పొందు మనియు . చెప్పెను, 

ఇక్ష్వాకుడు తనకు నామె వలన నొక పుతుడు పుట్టు నంత వరకు నామె 

నుంచుకొని మరల నవ్పగింతునని సమయమును చేసెను. మాధవిని 

పొంది రండు వందల గుజ్బము అ నిచ్చెను, ఆ విధముగనే మాధవిని 

గుజ్బములున్న రాజున కిచ్చి మిగిలిన గుజ్టములను వొందుమని 

గరుత్మంతుడు గాలవునికి చెప్పి వెళ్ళెను. తరువాత గాలవు డా విధ 

ముగ వెదకుచు భోజపురాధీశు డయిన దివోదాసునికి, పిమ్మట కాశి 

రాజునకును మాధవి నిచ్చి యొక్కొక్కరి దగ్గర “ఇన్నూరు” గుజ్టము 

లను పొందెను. ఇక తర్భువై న రెండు వందల గుజ్బముల కొటికు 

గాలవుడు మాధవిని వెంట బెట్టుకొని తిరుగు చుండెను, గరుత్మం 
తుడు మరల గాలవుని దగ్గరకు వచ్చి జాలి పడెను, ఆ విశ్వామి 

తుని కే మాధవి నిచ్చి తక్కువై న రెండు వందల గుజ్బములను పొం 

దుట మంచిదని గాలవునికి సలహా నిచ్చెను, గరుత్మంతు డా యిద్ద 

రిని విశ్వామితు9ని దగ్గరకు పిలిచికొని వెళ్ళెను. గుజ్బముల కొజకు 
గాలవుడును, తాను పడిన కష్టమును వివరించెను, గాలవుని పట్ల కరు 

ణను చూపుమని కోరెను, 

8,£.18* నలునకు కర్కోటకుని వరము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్యి”పర్వము 

ద్వితీయాశ్వా సములో (128-1890) గలదు, వరమును పొందిన వాడు 

నలుడను రాజు, వర విదాత కర్కోటకుడను సర్చదేవత. 

నలుడు జూదమున నోడి యడవి పొలయెను. రాత్రి చేశ 

నిదురపోవు చుండిన తన భార్య వస్త్రములో సగ భాగమును చింపు 
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కొని ధరించి కదలెను. జక చోట “అగ్ని” నాలుగు దిక్కుల నుండి 

విజ్బంభించినది. ఆకాశము నంటు చున్నట్లు చెట్లను కాల్చసాగినది, 

మంటల నుండి *నరనాధా!నన్ను గారవమున గావపే రమ్మను నార్హ 

నాదము. వినిపించినది.. దయార్ద్ర హృదయుడై న నలుడు వెంటనే 

యనుమానించక మంట వైపు కదలెను, అచట దీనాననుడై న యొక 

నాగ కుమారుని. చూచెను ఆ నాగ కుమారుడు కృ తాంజలిర్దెమై తన 

పేరు కర్కోటకు డనియు, కర్మ వరమున నొక బ్రహ్మర్షి శాపము వలన 

కదలలేకున్నా ననియు, నలు వెపులనుండి మంటలు చుట్టుము ట్టు చున్న 

వనియుతన్ను సరోవరతీర ముకడ చేర్చు మని (పొర్థీంచినది. _పెగాతనను 

రక్షించిన నలునికి 'సియమును చేయుదునని తెలిపెను. అందుకు 

నలుడు సమ్మతించెను. కర్క్మోటకు డంగుష్ట [వమాణ దేహుడయ్యెను, 

నలు డతని' నెల్తికొని యొక సరోవర సమీపమున విడుచుటకు సిద్ధ 

వడెను. అపుడు . 

వ “ఇంకను బది యడుగు లరుగుము నీక శ్రేయః పాపి, 

జేసెద” (150) నని. కరో టకు డడిగెను, 

నలుడు లెక్క పెట్టుకొని పదవ యడుగును చేయునపు డతనిని కరో 

టకుడు కజిచెను. వెంటనే నలుని రూపము వికృతముగ మారెను 

అప్పుడు కర్కోటకుడు నిజ రూవమును చూపెను, నలుడు కోరకనే 

నలునితో : 

వ॥" “అయ్యా! నీవు నాచేత విష పీడితుండ వై తినని దుఃఖింవ 

వలదు ని న్నారు లెజింగిన నెగ్గగుం గావున వికృత శరీరుం 

- చేసితి సంత కాలము సీ శరిరంబున నా విషం బుండు నంత 

కాలంబును నీకు విషోరగ రాక్షస పిశాచ శతు) నీవహంబు 



369 

వలని భయంబు లేదు, సర్యసంగా9వు జయంబును భార్యా 

సంగమంబును నెప్పటి రాజ్య విభవంబును నగు నీ ఇప్పు డేని 

నిజ రూపంబు సేకొన నిషం బయ నవ్వుడ నన్ను దలంపు 

మీ వస్ర్రంబు నీయొస్టకు వచ్చు దాని ధరియించుడు నిజరూప 

(పాప్తి యగు నని వరం బిచ్చి వెండియు ని ట్లనియె” (18) 
అశ్వ హృదయ మిచ్చి బుతువర్జుని “అక్ష విద్య” పడయుమని సలహా 
నాసగెను, మజియు 

వ॥ “బాహుకుం డను నామంబుతో సూతవృక్సి నుండు మని 

హితోపదేశంబు సేసి కర్కోటకుం డదృవ్యం శయ్యెను” (130) 

3.2.19. సతీ సావిత్రికి దేవర్షి (నారద్ర వరము 
యి 

ఈ వృత్తాంతము “ఎబ్ఞన” భారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

మాశ్యాసములో (174.188) గలదు, వరమును పొందినది సావిత్రి, వ 

ర ప్రదాత నారద మహారి, 
oa 

en 

అశ్వవతి మదీదేశపు రాజు. అతని యే కేక సంతానము 

సావితి, ఆమె వివాహ వయస్సునకు వచ్చినది. ఒకనాడు నారద 

మహర్షి “అశ్వపతి” యింటికి వెళ్ళెను. సావిత్రిని చూచెను, ఆమెకు 

వివాహము చేయకుండుటకు కారణమును రాజు నడిగెను, సావి (తి 
రూప గుణ పివర్హలకు తగిన వరుడు లభించ లేదని రాజు చెప్పెను, 

నచ్చిన వరు డున్నచొ చెస్పుమని రాజు సావితి) నడిగెను. సమా 

ధానముగ నామె సాళ్వ దేశవు రాజైన ద్యుమక్సేనుడు (గుడ్డివాడై 

రాజ్యమును కోల్పోయి యడవిలో నున్నా డనియు, నతని పుతు)డె న 

సత్యవంతునే వివాహ మాడుదునని చెప్పెను, ఆ సత్యవంతుని 

గురించి తెలుపుమని రాజు మహర్షి నడిగెను. సత్యవంతుడే తగిన 

వాడే కాని యాయువు మాత మింక నొక సంవత్సర మున్న దని 
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మహర్షి తెలిపెను. మరియొక వరుని వివాహమాడుమని రాజు కూతు 

రికి తెలిపెను, కాని యామె వినలేదు అప్పుడు మహర్షి యామె 

చెప్పినట్లు చేయుమని చెప్పెను, మరియు నతడును సొవితియును 
కోరకనే నామె 

చం! “eee చేసిన పుణ్య గారవం 

బున నయినం !బియుండు పరిపూర్ణ చిరాయు పేతు 

డయ్యెగున్” (185) 

అని పలికెను, 

3.2.20, మహర్షుల మునుల్క ఆచార్యులు బ్రాహ్మణుల వరములు 

వీ రచ్చిన వరములను |పధానముగా 18 విధములుగా విభ 
జించ వచ్చును. 

1. కపిల మహా ముని, 2. దుర్వాస మహర్షి, శ. అగస్త్య మహర్షి, 
4 వసిష్ట మహర్షి $. మార్మండేయ మహాముని, క. బకదాల్ఫు్యు 
మహాముని, 7. కృష్ణదై $పాయన మహాముని, 8 భార్గవ చ్యవ 
నుని, $8 దధీచి 10%, గౌతను మహాముని, 11, దేవశర్మ, 

12, కృపాచార్యుని 198. బా9ిహ్మ ణుల వరములు, 

ల.220.1. అంశుమంతునికి కపిల మహాముని వరము 

చః వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 
| 

తృతీయాళ్వాసములో (68-71) గలదు, వరమును పొందిన వాడు 

సగర చకవర్తి మనుమడైన “అంభమంతుడు”, వర పదాత కపిల 
మహాముని, 

_ సగర చక్రవర్తికి వైదర్ధి (సుమతి, శై బ్య (కేశినిలు భార్యలు, 
శివుని వరము వలన వై దర్శికి అరువది వేల నుంది పుతు9లు, శై బ్యకు 
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నొక్క పుతు)డు కలిగిరి, తరువాత సగర చక్రవర్తి “అశ్వ మేధ” 

యాగమును చేయ దలచెను, ఆ యశ్వరక్ష ణార్థ మతడు తన మొదటి 

భార్య సుతుల నందరిని పంపెను, వారు కపిల మహాముని కోపొగ్నికి 

భస్మమైరి. నారదు డా విషయమును సగరునికి చెప్పెను. పిమ్మట 
సగరుడు శ్రెబ్య పుతు9ని పుతు౦డై న “అంకుమంతు”ని కా విషయ 

మును చెప్పి గుజ్బమును తీసికొని రమ్మనెను, వెంటనే “అంతమం 

తుడు” సగర పుతు9లు వెళ్ళిన మార్గము ననుసరించి వెళ్ళి కపిల మహా 

ముని యాశ9మమును చేరెను. సహ (స సూర్య ద్యుతియై వెలుగు 

చుండిన కపిల మహామునికి నమస్కరించెను. తాను వచ్చిన విషయ 

మును ఏన్న వించెను. కపిల మహాముని “అంశమంతు”ని వినయ, 

భయ్కభకి, యుక్సి విశేషములకు పరమానంద హృదయు డయెను, 

దయ గలిగి యాగాశ్వము నిచ్చెను. మరియు అంశుమంతుడు 

కోరకనే 

కం॥ “ఘన భుజ నీ కారణమున 
జన గాంతురు పుణ్యగతికి సాగరులు ముదం 

బున సగరునకు దొరుకును 

నొనరగ సుత వంతు లైన యుత్తముల గతుల్” (70) 
వ॥ “మజియు నీచేత నువనీతం బైన యీ యశ్వంబున నశ్వమే 

ధంబు సేసి సగరుండు గృతార్థుం డగు నీపొ(తుం డెన 
భగీరథు చేత తేర బడియెడు గంగాజలౌఘంబులం జేసి 

సగర సుతులు స్వర్గగతు లగుదురు సముద9ంబు సంపూర్ణం 
బగు నని” (71) పలికెను, 

లది, డి0.2, దుర్వాస మహర్షి వరను:లు 

దురాషన మహర్షి యిచ్చిన వరములు రెండు. ఇవి లు 

1) రుక్కిజీ థ్రీకృష్ణులకు, ఓ కుంతికి, 
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9.2.20.2.1. రుక్కిణీ శీకృష్ణులకు దుర్వాస వరములు 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” పర్య 

ము వంచమా శ్వాసములో (శ్రి7_381) గలదు, వరములను పొందిన 

వారు రుక్మిణీ శ్రీకృష్ణులు. వరపిదాత దుర్వాన మహర్షి, 

స్వతంత9 |పవర్శనుడగు దుర్వాస మహర్షి యొకనాడు 

శ్రీకృష్ణుని మందిరమునకు వెళ్ళెను. తన కిష్టము వచ్చినట్లు వవ 
ర్రించుచు కొన్ని రోజులు గడిపెను, ఒకనాడు పాయసమును పెట్టించు 

మని శ్రీకృష్ణుని నడిగెను. శ్రీకృష్ణుడు వెంటనే పాయసమును సిద్ధము 

చేసెను. ఆ మహర్షి యా పాయసములో కొంత భాగమును సేవించి 
కొంశ తన శరీరమునకు పూయుమని శ్రీకృష్ణుని నాదేశించెను. అత 

డట్లు చేసెను, అప్పు డా మహర్షి సమీసమున నున్న రుక్మిణీ దేవిని 

చూచి యామె శరీరమునకు కొంత పొాయసమును పూసెను, ఆమెను 

రథమునకు పూన్చి తాను రథము నధిరోహించి రథమును లాగు 

మనెను. అమె రథమును వీధి లోనికి లాగెను అప్పు డా మహర్షి 

“ములుగోల” చేత నామెను పొడువ సాగెను. అట్టి వేళ థ్రీకృష్ణునికి, 

కోపమును నీర్ష్యయును కూడ కలుగ లేదు. అతడు రథము వెంట 

నడచు చుండెను, యాదవు లా దృశే మును చూచి కిమ్మన కుండిరి, 

రుక్మిజీదేవి రథమును లాగిన యలసటతో కింద పడినది, ఆ మహర్షి 

రథము నుండి దిగి దక్షిణ దిక్కు వైపు వెళ్ళెను. శ్రీకృష్ణు డతనిని 

(పార్థించుచు ననుసరించెను, అప్పుడా మహర్షి నంతసించి వెనుదిరిగి 

వచ్చెను. థీకృష్ణునితో “మిమ్ములను కష్ట పెట్టికిని కదా !” అని 
చెప్పెను. దయా గుణముతో శ్రీకృష్ణుని చూచి 

వ॥ “నన్ను గనుంగొని నీవు కోపంబు జయించికివి నీకు వరం 

విచ్చెద గైకొనునము” (8/4) అని పలికి యతడు కోరకనే 
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అఆ,వె॥ “ఎల్లవారు దమకు నెంత గూర్తురు నీకు 

నంత గూర్చి నిన్న నుసరించు 

వారుగాక లోక వంద్యుండవై యెందు 

మాటు లేక యతుల మహిను మనుము” (శి7క్స్ 

అని నిర్ధేశించెను. పిమ్మట రుక్మిణిని చూచి యామె కోరకనే 

వ॥ “నీవు సౌందర్య సొభాగ్యంబుల నపవికిమాన వై మాననీయ 
త్యంబు నం గృష్టుని షోడశ సహసా9ింతఃపుర కాంతల కంటె 

నెక్కు డగు మని” (8/9) దీవన నిచ్చెను, 

8,2,20,2,2, కుంతికి దుర్వాస వరము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది” పర్వము 

వంచమాశ్య్వాసములోను (17.18) “ఎజ్జని” భారతభాగము “ఆరణ్య” 

పర్వము సప్తమాశ్వాసములోను (208824 గలదు, వరమును పొం 

దినది కుంతి, వర పిదాత దుర్వాస మహర్షి, 

కుంతి కుంతి భోజుని పెంపుడు కూతురు, ఆమె యింటికి వచ్చిన 

యనేక వివివరులకు నఠిధులకు తండి) యాజ్ఞ చొప్పున తృ ప్తిగ 
టా అవాడి 

నిష్టాన్న దానమును చేయు చుండెను, ఒకనాడు దుర్వాస మహార్షి 

భోజన వాంఛతో నజిధిగ వచ్చెను. అతనికి సంతుష్టిగ సపర్యలను 

చేసెను, మహర్షి సంతుష్టుడె యామె కోరకనే 

వ॥ “ఈ మంతంబున స్రీ వే వేల్పుల నారాధించి తస్వేల్పులు 

నీకోరిన యట్టి పుత్రకుల నిత్తు రని యాపద్దర్శంబుగా నొక్క 
న జ 0 

దివ్య మత్ఫంబు బ్రిసాదింఛి చనెను,” (ఆది. ఆ-18). 

ఆరణ్య పర్వము సహపమాశ్వాసములో దుర్వాస మహర్షి కుంతితి 
వీలు 



374 

వ॥ “నీ జేసిన యారాధనంబునకు మెచ్చితి నభిమతంబు లిచ్చెద 
నడుగు మనెను ఆరణ్య-సప్త ఆ (జ) 

కుంతి యతనికి నమస్కరించుచు నతడు పినన్ను డగుట కంటి తన 

కే వరము పలదనెను. అప్పుడామె క్రోరకనే బుషి 

వ॥ “అట్లని నిది యొక్క మంతింబు గైకొను దీనం జేసి 

యెయ్యేని వేల్పు నాహ్వానంబు సేసెద నవ్వేల్పు సనుదెంచి 

నీ వశంబున నుండు ననెను” (ఆరణ్య-సప-ఆ 824) 

ఆ మాటలకు కుంతి మాజబుమాట లాడుటకు భయవడి 

వ॥ “ప్రసాదం బనియె” (ఏటీ 

అప్పుడు మహర్షి 

వ! “దాని కమ్మంతి)ంబు విధి యుక్కంబుగా నుపదేశించి కుంతి 

భోజుని దీవించి నిజేచ్చం జనియె” (924) 

ఏ.220.9. అగస్త్య మహాముని కట్టడి 

ఈ వృతాంతము నన్నయ థారతభాగము “ఆది” వర్ణము 

పంచమాశ్యాసములో (47.57) గలదు, వరమును పొందిన వారు 

రాజులు, వర ప్రదాతలు అగస్త్య మహాముని, 

పొండురాజుత న యిద్దరి భార్యలతో కలిసి దిగ్యి 

జయ యాత్రకు బయలు దేరెను. కీమముగా దిగ్యిజయమును 

వేయుచు హిమాలయ దక్షిణ పొర్శ్వ [పొంతమునకు వెళ్ళి విహరించు 

చుండెను. ఒకనా డతనికి పేటలో నే జంతువును కనబడలేదు. చివ 

రకు రతి క్రీడలో నుండిన యిజ్ఞీని, లేడిని చూచి యైదు బాణములశో 

వానిని కొట్టెను. వానిలో నొకటి “మైమజచి యున్న మమ్ములను కొట్టుట 



375 

తగని పని” అని కోపగించినది, అప్పుడు పాండురాజు శతు9వుల 

వైన వదల వచ్చును గాని మృగములను వదల కూడదని తెలిపి 
పడ 

. వ! “తొల్లి యగస్త్య మహా మునీందుడు మృగ మాంసంబున 

నిత్య శాాద్దంబు సేయు చుండి రాజులకు మృగవధ దోషం 

బు లేకుండ నిర్మించ (57) నని చెప్పెను. 

ల.2.20.4. కల్మషాదునకు వసిష మహర్షి వరము 
© యె 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము “అది” పర్వము 

స ప్రమాశ్వాసములో (118128) గలదు. వరమును పొందిన వాడు 

కల్మాషపాదుడను రాజు, వర ప్రదాత వసెవ్ట మహర్షి, 

మితుసఖు (కల్మాషపొదు డొక రాజు, అతడు పూర్వ మొక 

పర్యాయము వసిష్ట హర్షి పెద్ద కొడుకైన శకి వలనను, మరిదౌబుక 

పర్యాయ మొక బాహ్యణుని వలనను రాక్రసుడై మనుష్య మాంస 

భక్షణను శాపముగా పొందెను, దాని ప్రభావము వలన మానుష 

భావమును విడిచి రాక్షసుడై భార్యటైైన మదయంతితో కలిసి యరణ్య 
ములో తిరుగుచు మనుష్య మాంస భక్షణము జేయ సాగెను. విళ్వా 
మిత) మహర్షిచే ప్రేరేపితు డై వసిష్ట నుహర్షై నూజు మంది కొడుకులను 
క9మముగా చంపి తిసెను, ఒకనొడు శకి భార్య “అద్భశ్యంతి” 

రౌదాాకారమున వచ్చు 
7 

కల్మాషపొదుని చూచి భయ పడెను, అచ్చ 

మహ హరి భ భయ పడకు మని యామెకు 
టనే యుండిన వసిష్ట ౩ చెప్పి 

యా రాక్షసుడు కోరకనే 

తంబు లైన కమండలు జలంబు లొలికెను” (126) 
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అ మంత) పూరితమైన కమండలు జలములే కల్మాషపొదునికి నయా 

చిత వరమయ్యెను. కావున పండెండు సంవశ్చర ములు రాక్రస
ుడుగొ 

నుండిన కల్మాషపొదుడు వెంటనే 

కం॥ *రూనము చెడి యపుడు మనుజ రూవము” (120) 

కాల్చెను, కావ విముక్సు డైన కల్మాషపొదుడు వసిష్ట మహర్షికీ నమ 

స్కరించి 

వ॥ “మునీందా? నీ విసాదంబున శాపంబు వలనం బాసి కృతా 

ర్థండ నయిలి ననెను (128) 

98,2205. పొండవులకు మార్కండేయ మహామునీ వరను 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

[పథమాశ్వాసములో (202.205) గలదు. వరమును పొందిన వారు 

పాండవులు. వరపదాత మార్మండేయ మహాముని. 

పాండవు అరణ్య వాసమును గడువుటకు వెత వనమునకు 

వెళ్ళిరి, కొన్ని రోజుల తరువాత వారి దగ్గరకు మార్కండేయ మహా 

ముని శిష్యులతో వెళ్ళెను, వా రతనిని గౌరవించిరి, అతడు తాను 

పూర్వము తండి) మాటలను విని భార్యతో కలిసి యడవికి వెళ్ళిన 

ఫీశా రాములను చూచితి ననియు, నిప్పుడు సత్య ధర్మ నిత్యుడైన 

ధర్మజుని జూచితి ననియు, సల, యయాతి, వైన్య నాభాగులు మొద 

లగు పూర్వపు రాజు లథిక థర్శు సత్యే యము గతో సకల లోకములను 

పొంది యదృష్టవంతులై రస్ =, పాపిల్రున సొబలుని (శకున్సితో 

గూడిన దుర్యోధనుని వలె ధర్వషు ను దప్పిన వా 'రెన్వరును లేరనియు 

పలికి వారు కోరకనే 

వ॥ “మీరు ధర్మనిత్యులరు సత్యవీకులరు గావున మీ కిష్ట సిద్ది 

యగునని” (ఓ) పలికెను, 
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3.2.20.6. బకదాల్ఫ్బు మహాముని వరము 

ఈ వృతాంతము “నన్న యి” భారత భో గము “తరణ్య” పర్వము 

దేథమాశ్యాసములో (205-207) గలదు. వరమును పొందిన వారు 

పాండవులు, వర ప్రదాత బకదాల్భు్యుడను మహాముని, 

పొండవు లరణ్యవాసమును గడుపుటకు ద్వెతవనమునకు వెళ్ళిరి. 

కొంత కాలమునకు వారి దగ్గరకు బకదాల్శ్ఫు డను నుహాముని వెళ్ళెను, 

వా రతనిని గొరవించిరి, పాండవులతో నుండిన సహస్ర బాాహ్మణుల 

“అగ్ని హోత9ము” లను ముని చూచెను, బొహ్మణులను పోషించు 

చుండిన పాండవులను మెచ్చుకొనెను. బాహ్మణానుగ్గవాముశజే తొల్లి 

వైరోతనుడు మొదలగు వా రనేక నంవత్సరము అక్షయ అక్షి 

విభవుడై భూమిని రక్షించి రనియు, వాయుదేవునితో గూడిన “అగ్ని 

దేవు” డరణ్యములను కాల్చునట్లు బాివ్మణుల నహాయు డైన రాజు 

శతు) వర్గమును నిశేషముగా చేయుననియ్ము వ్రజానురాగము లేని 

వానికి రాజ్యము సుస్థిరముగా నుండదనియు, పలికి వారు కోరకనే 

వ॥ “మీరు బ్రాహ్మణ !పియులరు ధర్మనిత్యుల రెవ్పుడును మీ 

కభ్యుదయం బగు నని” (207) పలికెను, 

ర సని0, 7 కృష్ణదైైపాయమని వరములు 

కృష్ణ్టద్వెపాయను డివ్చిన వరములు మూడు, వీటిలో రెండు 
ధర్మరాజుకు ఒకటి గాంధారికి 

3.2.20. 71, ధర్మరాజుకు 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

_పథమా శ్వాసములో (271.281) గలదు, వరమును పొందినవాడు 
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ధర్మరాజు, వరప౦దాత కృష్ణద్వైపాయనుడు, 

పొండవు అరణ్యవాస కాలము సంవత్సరము గడచినది, ధర్మ 

రాజు వలననే యరజ్యాజ్ఞాత వాస కష్టములు కలగెనని మొదట 

దౌవది, పిమ్మట భీముడు తప్పులు పట్టిరి ధర్మరాజు వారి నను 

సయించు చుండెను, ఆ సమయమున కృష్ణద్రైపాయను డచటికి 

వచ్చెను, పొండవు లశనిని గౌరవించిరి భీష్మ, దోణ, కృపాచా 

ర్యులను యుద్ధములో గెలుచుట కష్టమని యభిపా9య పడిన ధర్మ 

రాజు భావము నణచుటకు తా నిప్పుడు వచ్చినట్లు కృష్ణద్వైపాయ 

నుడు ధర్మరాజుకు తెలిపెను, అప్పుడు కోరకనే (పతి స్మృతి విద్య 

నుపదేశించెను.. ఈ విద్య వలన అర్జునుడు రాణించునని తెలియ 

జేసెను, ఇంద్ర యమ, వరుణ, కుబేరాదుల దర్శించు భాగ్యము 

కలుగునని భవిష్యత్తును తెలిపెను, మరియు ద్వైతవనమున నెక్కువ 
కాలముండుట మంచిది కాదనియు, మరియొక వనమునకు వెళ్ళుడని 

ధర్మరాజుకు చెప్పి వెళ్ళును, 

.2.20.7,2. ధర్మరాజుకు 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము ద్రోణ పర్వము పం 

చమాళ్వాసములో (254284 గలదు. వరమును పొందినవాడు ధర్మ 
రాజు, వర ప్రదాత వెద వ్యాసుడు, 

దోోణాచార్యుని యాధివత్యమున నాల్గవ నాటీ యుద్ధములో 

ఇం [దుని యాయుధమైన శక్తిని కర్ణుడు ఘటోత్కచుని పై వయో 
గించను. అతడు చనిపోయెను, ఆ విషయమును తెలిసికొనిన ధర్మ 

రాజు చాల దుఃఖించెను. _ శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళి ధర్మరాజు నోదార్చెను. 

హితమును చెప్పి యుద్ధాన్ముఖుని చేసెను, ధర్మరాజు కోపించి కర్ణుని 

చంపుదునని యుద్దమునకు కదలెను. ఆ సమయమున వేదవ్యాసుడు 

“హ్రిశ్యక్ష మయ్యెను, ధర్మరాజు నమస్కరించి గౌరవించెను,. - వేద 
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వ్యాసుడు ధర్మరాజును దీవించెను, అర్జునుని చంపుటకీ కరుడు 

“ఇందుగిని నడిగి శక్తిని జొందెననియు, నా విధముగా జరిగిన చొ 

సహింన లేమనియు, ఘటోత్కచునికి కాలము సమీపింపగ చనిపోయె 

ననియు, నిది చాల మేలనియు చెప్పెను, దూషణముతో దిగులు 

పడక రాజులను తమ్ములను మి్యతులను కూర్చుకొని శత్రు? పక్షముతో 

యుద్ధమును వేసి బలమును చూపుమనియు, కలతను వదలి పెట్టి 

మనస్సును నిర్మల ధరోత్తముగ నమర్శ్చి వివర్తింపు మనియు, నే 

వై పు ధర్మమున్న నా వైపు జయము తప్పక కలుగుననియు, ధర్మ 

రాజుకు హితోవదేశమును చేసెను. మరియు ధర్మరాజు కోరకనే 

కం॥ “విను మే నగు దివసంబున 

నిను బొందు ననూనమేదినీ రాజ్యథీ 

యనుమాన మేమియును లేదు” (2% 

అని యాశీర్వదించి ముని వెళ్ళెను, 

3,220.78. గాంధారికి 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము స్త్రీ వర్వము ద్వితీ 
యాశ్వాసములో (2) గలదు. వరమును పొందినది గాంధారి, వర 
ప్రదాత పారాశర మునీందు9డు, 

భారత యుద్దము ముగిసినది.పిమ్మట గాంధారి ధృ తరాష్ట్రులు, 

తమ నూరు మంది కోడండతో, కుంతితో కదలి వెళ్ళిరి, అప్పటికే 

దౌంపది సహిత మై శ్రీకృష్ణ పొండవులును చేరి యుండిరి, ఆ నమ 

యమున పొరాశర మునీందుడును నమరభూమికి జేరుకొచెను, అత 

నిని పొఠడవులున్సు గాంధారీ ధృతరాష్త్రులను వలుకరించిరి. గాం 
యి ౮ 

ఛారి దౌవదిని నూకడించినది, పిమ్మట పతివ్రతా శిరోమణియు, 
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మహాభాగయు, సత్యవచనయు నగు గాంధారికి నామె కోరకనే వ్యా 
సుడు విత భంగము లేని విధముగా దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించెను. 

ల.20.8. మీనములకు బోయలకు, భార్గవ చ్యవనుని వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము “ఆనుశాననిక” పర్వము 
ద్వితీయాశ్వా నములో (258-287) గలదు, వరములను పొందిన వారు 
చేవలును, బోయవారును నహుషుడను రాజును. వర పిదాతలు 
భార్గవ చ్యవనముని, గవిజాతుడు, 

భార్గవ చ్యవనముని గంగా నది యందు తపమును చేయ 

సాగెను. అతని చుట్టును మీదను చేపలు తిరుగాడుచుండెను. వానిమీద 

కరుణా బుద్ధితో పండెండు సంవత్సరము లుండెను, ఒకనాడు బోయ 

వారు బేవలను పట్టుటకు వెళ్ళి వలలను వేసిరి. ఆ వలకు చ్యవనముని 

తగులుకొని చేవలతో బాటు పైకి వచ్చెను. తెలియని తప్పుకు క్షమిం 

పుమని నింక నివ్పుడిమి జేయ వలయుననియు బోయలు (పార్థించిరిం 

చేవల మీద గల ప్రేమ, దయా భావములతో ముని బోయల మీద 

కోపించ లేదు. మరియు నిరంతర సహవాసముతో చేపలతో మమకార 

ము పెరిగెననియు, చేపలతో బాటు తన్ను గూడ వెలకు నమ్ముకొను 

డనియు వారికి తెలిపెను వారా విషయమును రాజైన నహుషు 

నికి విన్నవించిరి. వెంటనే రాజు ముని కడకు వెళ్ళి సాష్టాంగ నమ 

సారమును చేసెను, బోయలు చేసిన యవరాధము నే విధముగా 

పోగొట్టు కొనువాడననియు యడిగెను, ముని దయ దలచి బోయలు 

కుల ధర్మము పకారము ప్రవ ర్రించిరనియు, తన శరీరమునకు తగిన 
వెలను వారికిమ్మని రాజుకు చెప్పెను. రాజు సంతసించి బోయలకు 

వేయి మాడల నిమ్మని మంతు9లకు చెప్పెను, అవ్వుడు ముని “తగ 
. వెజిగి వెల నీయుమ”ని రాజుకు చెప్పెను. ముని వాక్యమును సరిగా 
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నర్థము చేసికొన లేని రాజు పదివేల మాడల నిమ్మనెను. “తగ వెటిగి 

వెల నీయు”మను వాక్యమును ముని రెండవ వర్యాయము రాజుకు 
చెప్పెను, రాజు మూల్యమును పెంచను, అట్లు ముని యైదు పర్యా 

యములు చెప్పెను, ఐదు పర్యాయములును రాజు విలువను పెం 

చుచు చివరకు పూర్తి రాజ్యము నిచ్చెదననెను, మంతి? వరులతో 
కలిసి యాలోచించి యుచితమైన మూల్యము నిమ్మని ముని చెప్పెను, 

రాజు మంతు9లతో కలిసి కొంచెము దూరముగా వెళ్ళి యేమి చేయు 

టయా? యని యాలోచించు చుండెను, అప్పుడు “గవిజాతు" డను 
ముని వచ్చెను, విషయమును తెలిసి కొనెను, తా నా చ్యవనముని 
మూల్యమును నిర్ణయించెదనని పలికెను, _గోవులకును బొహ్మణుల 
కును కుల మొక్కటియే యనియు, బ)ిహ్మ రెండు తెజగులుగా నొన 

ర్చెననియు, కావున బాహ్మణునికి వెల “గోవు” అనియు చెప్పెను* 

_ రాజు చ్యవనముని కడకు వెళ్ళి, బోయలకు గోవు నిచ్చె దననెను, ముని 

సమ్మతించెను. రాజు మేలైన గోవును బోయల కిచ్చెను. బోయలు 
గోవును ముని దగ్గరకు తోలుకొని వెళ్ళి, పాొర్ధించి, యా గోవు నతని 

కిచ్నిరి, ముని వారిపై ప్రీతి జెందెను. అతనికి జేపల మీద గూడ 

నపేక్ష కలిగెను, అప్పుడు బోయలు కోరకనే యచట నున్న వారం 

దరు విను నట్లు 

తే,గీ॥ “మీరు మీలును సమ్మోద మార దివికి 
నేగు డని వల్కె” (282) 

వెంటనే యందరును చూచు చుండగ చేపలును బోయలును శరీర 

ములశో బాటు స్వర్గలోకమునకు వెళ్ళిరి, అప్పుడు మును లిద్దరును 
వరమును కోరుమని రాజుకు తెలిపిరి, రాజు కోరలేదు, రాజు కోర 

కనే యతని మీద నాదర భావముతో రాజుకు 
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తేరీ! “2 ధర్మ పరత్వంబు వాసవాభ 

వై భవము నయ్యెడుమ నీకు వంశపావ 

నాత్మ యనిరి” (287), 

$,2,20,8. సరస్వతీ నదికి దధీచి వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “శల్య” వర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (202.209) గలదు, వరమును పొందినది సరస్వతీ 

తరంగిణి, వర్మపదాత దధీచి ముని. 

పూర్వము దధీచి ముని సరస్వతీ నదీ సమీపమున చాల నిష్టతో 
నియమముల నాచరించు చుండెను, అందుకు “ఇంద్రుడు” శశింభి 

విఘ్నమును కలిగింప *“అలంబస” అను “అవృరసిను పంపెను, 

ఆమెను చూడగనే మునికి వీర్య స్థలనము జరిగెను, ఆ వీర్యమును 

వృథాగా పోనీయకుండ సరస్వతీ నది తన గర్భములో ధరించెను. 

పిమ్మట పు(తుని గాంచెను, మునుల గోష్టిలో నున్న యా దధీచి 
దగ్గరకు సపుతయైన సరస్వతి వచ్చినది, జరిగిన పూర్వపు విషయ 
మును తెలిపి యా బాలుని స్వీకరింపుమని చెప్పినది, దధిచి యా 
బాలుని వెత్తుకొటెను, ఆమె కోరకనే 

వ॥ “నీ జలంబులం దర్పణంబు సేసిన విశ్వే దేవశలు బితరులు 

గంధర్వులు దృప్తు లొదు రని యనుగ9హించి యిుక్కుమా 

రుండు నీపేర సారస్వతుం శనం బరగు బదంవడి వండెెం 
డేం డ్లనావృష్టి యైన నయ్యాపద బొంద కుండ వెళ్కం(డు 

మునుల రక్షించి వేదాధ్యయనములు చేయించు నని” (10%) 

పలికెను, _ 
సరస్వతి (పీకియై తనయుంగొని చనియె, 



G3 co అ 

ఇత డిచ్చిన వరములు రెండు. 1) శిష్యులకు, 2) ఉదం 

కునికి. 

3.2.20.10.1. శిష్యులకు గురు వరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్వ మేథి పర్వము 

తృతీయాశ్వాసములో (72) గలదు. వరమును పొందినవారు శిష్యులు, 

వరపిదాత గౌతమ మహాముని. 

గౌతమ మహాముని శిష్యుల చేత వళూషను చేయించు కొనుచు 

చాల కాలము గడపెను. తరువాత నతడు వారు కోరకనే 

చి క own Us శిష( అ సె రష కసమితి కెల్ల 

వివిధ వరము లిచ్చి వీడ్కాల్చి పుచ్చెను” (79). 

లెదిద0.10,ఓ ఉదంకనకు గౌతమముని వరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్వ మేథ” పర్వము 

తృతీయాశ్వాసములో (72.81) గలదు. వరమును పొందిన వాడు 

ఉదంకుడను ముని, వరపుదాత గొతమ బుషి. 

గౌతమ బుషి దగ్గర చాల మంది శిష్యులుండిరి. వారు జాల 

కాలము శకూషను సేసిరి. గౌతముడు ఉదంకునికి తప్ప మిగిలిన 
వారికి వివిధ వరముల నిచ్చి పంపెను. అయినను ఉదంకుడు శుశూ9 

షను కొనసాగించు చుండెను. అత డొకనాడు కట్టెల కొణకు నడవికి 

వెళ్ళెను, అడవి నుండి మోపును తల మీద మోసికొని వచ్చి గురువు 
నాశమమున కింద వేసెను, అప్పుడొక కట్టెకు నతని తలలోని 

యొక జడ తగులుకొని కి9ంలద బడెను, అది ముసలితనముశే నెజసిన 
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వెంట్రుకల జడ, ఉదంకుడు దానిని చూచి తనకు ముసలితనము 

వచ్చినదని చాల బాధ పడెను. గౌతము డా దృశ్యమును చూచి 

ఉఊదంకుని “కన్నీ టిని” [కింద బడకుండ దోసిలితో పట్టుమని తన 

కూతురికి చెప్పెను. ఆమె పరుగెత్తుకొని వెళ్ళి యట్లు చేసెను, కాని 

యా కన్నీటి వేడిమికి తాళలేక క్రిందకు వదలెను, అపుడచటి భూమి 

చలించెను, గౌతముడు ఉదంకుని తన దగ్గరకు పిలిచి బాధకు కార. 

అము నడిగెను, వెళ్ళి పోయిన శిష్యుల పట్ల నున్నట్లు తన మీద 

గురువు గారికి దయ కలుగక పోవుటయే యని చెప్పెను. ఆ మాట 

లను విని గౌతమునికి ఉదంకునిపై దయ కలిగెను, ఉదంకుడు కోర 

కనే యతనితో 

కం! “ఎలపా9య మిచ్చితిని నీ 

కలఘుమతీ యిచ్చెదను మదాత్మజ నుల్లం 

బలరగ జెండిలి గమ్మని” (76) చెప్పెను, 

మరియు ఉదంకుడు యౌవ్వనమును పొంది గౌతముని కుమార్తెను 
వివాహ మాడెను. 

9,220.11. శిమ్యుడగు విపులునికి దేవశర్మ ముని పరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఆనుశాసనిక” పర్వము 

ద్వితీయాశ్వానములో (182.206) గలదు. వరమును పొందిన వాడు 

విపులుడు, వర పిదాత యతని గురువగు దేవశర్మ, 

దేవశర్మ యను పేరు గల ముని భార్య పేరు రుచి, ఆమె చాల 

యందగత్తె, ఆమెతో సంభోగించ వలెనని ఇందుడు చాల పర్యాయ 

_ ములు వియత్నించెను. కాని దేవశర్మ తన భార్యకు తగు రక్షణను 

స చేయు చుండెను, ఒకనాడు దేవశర్మ వేరొకచోట కితువును చేయుటకు 
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వెళ్ళ దలచెను. తన శిష్యుడగు విపులునికి ఇందుిని పియత్న మును 

తెలిపి తన భార్యకు రక్షణగా నుండుమని చెప్పి వెళ్ళెను. విపులుడు 

రుచి రక్షణార్థ మామెతో కొంత సమయము మాట లాడేను,. తరుపొత 

యోగ పావీణ్యముచే నామెకు తెలియకుండ నామెలో పివేశించెనుం 

ఆమె చైతన్యమును జడముగ చేసి యుండెను, తరువాత కొరత 

సమయమునకు ఇందుడు సుందరాకారుడై వచ్చెను. తన కొమెపై 

గల ప్రేమను తెలిపెను, కాని యామె పలుక లేదు. ఆ మోటలను 

విని రుచి యందున్న విపులుడు “నీ కిందు రా బని యే” మని 

యడిగెను, ఇంద్రుడు పరవశమగు నట్లుగ పలికెను. ఇంద్రుని 

పరవశతను గమనించిన విపులుడు రుచి నుండి వెలుపలకు వచ్చెనుః 

దేవతల నాయకుడవై న ఇందుని కిది తగునా? యనియు శన గురుని 

కోపాగ్నిచే దేవగణ విభుత్వ మహోన్నతి కాలి పోవుననియు దివ్య 

బోధనమును బేసెను. ఇందు డా మాటలను విని తప్పు చేసిన వాని 

వలె వెళ్ళి పోయెను, తరువాత విపులుడు రుచికిని బోధించెను, దేవ 

శర్మ యజ్ఞమును ముగించి వచ్చెను, అతనికి విపులుడు జరిగిన వీష 

యము నరతటిని శిలిపెను, దేవశర్మ విపులునకు చెడు బుద్ది లేదనీ 

గ్రహించి సంతసించెను, విపులుడు కోరకనే 

తే.గ॥ “అభిమతం బగు వర మిచ్చెను” (205) 

తరువాత విపులుడు గొప్పగా తపస్సును చేసెను, దేవశర్శకు దేవేం 

దుోని వలన భయము తప్పినది, 

3.2.20.12. కృపాచార్యుని వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము భీష్మ పర్వము (పథ 

మాశ్వాసములో (len గలదు. వరమును పొందినవాడు ధర్మరాజు, 

వర 1పదాత కృపాచార్యుడు, 
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యుద్ధము పౌరంభ మగుటకు ముందు యుద్ద రంగములో 

భీష్మ (దోణాదుల నుండి ధర్మరాజు వరములను పొందెను. పిమ్మట 

నతడు కృపాచార్యుని కడకు వెళ్ళును, అతనికి నమస్కరించి యత 

నిని పరిమార్చు తెజగు నడుగుటకు నిశ్చయించు కొనెను, కాని మాట 

లాడ లేకుండెను, ఆ విషయమును గ్రహించిన కృపాచార్యుడు 

వ॥ “తాను వథ్యుండు గామి యెతిగించి గెలువు మని 

దీవించెను” (161) 

3.2.20 18. భగిరథునకు (భాహ్మణుల వరము 
ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఆనుశాసనిక” వర్వ 

ము చతుర్ధాశ్వా సములో (82- రఫ్ గలదు, వరమును పొందినవాడు 

భగిరథుడను రాజు, వర ప్రదాతలు బాహ్మణులు, 

ఒక వర్యాయము కొంత మంది బాగహ్మణు లొక చోట యజ్ఞ 

మును చేయు చుండిరి, ఆ యజ్ఞమునకు నాటంకములు కలిగెను, 

అవ్పుడు భగిరథుడను రాజు ఆహార పొనీయములను వర్ణించి బాంహ్మ 

ణుల యజ్ఞమునకు కలిగిన, విఘాతములను తొలగించి యుత్వ్యాహ 

మును కలిగించెను. అందుల కా బాగిహ్మ ఇలు ముద మందిరి, వారు 

భగీరథుడు కోరకనే యతనికి 

ర. ఒం బిహ్మపా 
bn ene ణి 

ల వరిష్టా వ్యయ సౌఖ్య మొంందు మని (83) 

వరసు నను (గహించిరి, 

42.21, రాజుల వరములు 

ఫీష్మునకు, శంతనుని వరము . 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము. “అధిగ వర్వొము 
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చతుర్దాశ్వాసములో (170-108) గలదు, వరమును పొందినవాడు ళొం' 

కనవుడు (గా గాం గే ముడు). వరస౦దాత శంతనుడు, 

శంతనుడు సత్యవతని భార్యగా కోరను. కాని దాసరాజు వట్టు 

దలతో తండి) బాధ పడుటకు గల కారణమును గాంగేయుడు తెలిసి 

కొనెను. - రాజు అనేకులతో కలసి దాసరాజు దగ్గరకు వెళ్ళెను. సత్య 

వతిని తన తండి కిచ్చి వివాహమును చేయుమని యడిగెను. 1) రాజ్య 

పరిత్యాగమును, 2) బిహ్మచర్య (వత పరిగహణమును గురించి 

రెండు స నతి జ్ఞల ను శాంతనవుడు జేసెను. అందుకు దేనర్షి గణము 

మెచ్చి దేవవతునిపై పూల వానను కురిపించి కథీష్మ ” డని పొగ 

డిరి. శాంతనవుడు న సత్యవతిని తీసికొని వచ్చి. తండి)కి వివాహమును 

చేసెను. అందుకు శంతను డతిమానుషం బయిన యా ఖీష్మ సత్య 

వితమునకు సంతసిల్లైను.  భీమ్మిడు కోరకనే . 

వ॥ “ఆతనికి న్వచ్చంద మరణంబుగా వరం” (18%) బిచ్చెను, 

9,2.22. మంతుల వరము 

పాండవులకు విదురుని వకము 

ఈ వృత్తాంతను నన్నయ భారతభాగము సభా పర్వము 

ద్వితీ యాశ్వాసములో (280.288) గలదు. వరమును పొందిన వారు 

పాండవులు, వర వ)దాత విదురుడు, 

_ అరణ్యవాసమునకు బయలుదేరినపొండవులు భీష్మ, ధృతరాష్ట్ర 

చిదురుకృప, దో9ణాచార్యులకు చెప్పి వెళ్ళుటకు వచ్చిరి, అప్పుడు 

విదురుడు తన యింటీలో కుంతిని నుంచుకొని గౌరవముతో చూతున 

ననియు, మంచి గుణములను గలిగిన పొండవుల నోర్వలేని యితరులు 

శేధింప లేరనియుు కృష్ణద్వైపాయనునిచే జ్ఞానమును పొంది నారమ 
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నివే రక్షింపబడిన పాండవులకు పురోహితుడుగా ధౌమ్యుడుండుటచే 

వారు దైవ మానుష సంపన్ను లైరనియు, వారు బల పరాకమము 

లజే రాజులను, ధర్మ చరితముచే బుషులను, మహ త్ర్త్వమువచే కుబేర 

వాసవాదులను జయించిన వారని పలికి 

వ॥ “మిమ్ము భూమియు గాడ్పును జందా9దిత్యులు నెల్ల కాలము 

రక్షించు చుండెద” (288) రని దివించెను. 

8,228, రాజ వంశపు ప్రీల వరము 

వీ రిచ్చిన వరములు “ఐదు” ఇవి. ఏ బా9హ్మణ కుటుంబము 

నకు కుంతి వరము ౧2) పాండవులకు కుంతి వరము శి దౌ9పది యా 

కాంక్ష 4) దమయంతికి చేది దేశపు రాజమాత వరము 9 సావిత్సికి 

నత మామల, బాహ్మణుల వరము 

3.228! కుంతి వరము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆది” పర్వము షస్టో 

శ్వాసములో (241270) గలదు. వళము (సహాయమును పొందిన 

వారు (బ్రాహ్మణ కుటుంబము, వర వదా (తి కుంతి, 

ఏక చకిపురములో నొక బా9హ్మణుని యింటి భాగములో కుంతి 

యును నామె యేదుగురు పుతు9లును నివాస ముండిరి. బకాసురునికి 

నాహారమై వెళ్ళ వలసిన వంతు బ్రాహ్మణుని పొలబడినిది, అప్పు డా 

లుంటి వా రొక్క పెట్టున నేడ్చిరి. అవ్వుడు పిక్క భాగములో 

కుంతియు భీముడు మాతిమే యుండిరి, మిగిలిన నల్గురును బిక్షకు 

వెళ్ళి యుండిరి, బ్రాహ్మణునకు నేదేని యుపాయిమును చేయుద 

మని కుంతి భీమునకు తెలిపెను. కుంతి వెళ్ళి విషయమును తెలిసి 

కొనెను. ఆ బొహ్మణుడు కోరకనే కుంతి తన కున్న యైదుగురు 
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పుతు9లలో నొకనిని బకుని కాహారముగా పంపుదునని తెలిపెను, అతి 

ధుల, నభా్యగతులనుు శరణాగతులను తన స్వార్థము కొకు చంపుట 

(క) చంపించుట పాప మనియు చెప్పి కుంతి సహాయము నిరాక 

చెను. విపవధను సహించుట కంటె బకుని కాహారముగా పోవుట 

పాపము కాదనియు నదియును గాక తన కొడుకును చంపుట రాక్షను 

నికి వశము కాదనియు చెప్పెను అంతియగాక పూర్వము తన 

కుమారు డెందరో రాక్షసులను మట్టు పెబ్టెనని, తెలిపి బాాహ్మబణుని సమ్మ 

తింప జేసెను, ఆపె ఖీముని పిలిచి 

వ॥ “బ్రాహ్మణు నాపదం దలంగి నాకు మనః [పియంబు సేయు 

మని” £75) అదేశించెను, 

అనడు “వర్త” యని కదలెను, 

లీ,.2.29.2,. పాండవులకు కుంతి వరము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారత భా గము “సభా” పర్వము 

ద్వితీయాశ్వాసములో (298.88 గలదు. వరమును పొందిన వారు 

దౌపదీ పాండవులు, వర పిదాత కుంఠి, 

అరణ్యవాసమునకు బయలుదేరిన పొండవులు విదురుని దీవనను 

పొందిరి, పిమ్మట వారు తల్లియైన కుంతి పాదములకు నమస్కరిం 

చిరి అప్పు డామె వారు ధరించిన నార చీరలను చూచి చాల దుఃఖిం 

చెను. వారి కష్టములను తొలగించ లేదని శీకృష్ణు నుద్దేశించి పలి 

. కెను, ధార్తరాష్ట్రల వలన నిట్లు జరిగినదని విలపించెను, పిమ్మట 

సహదేవుని నడవులకు వళ్శవలదని యడిగెను. దౌఫివదిని చూచి భర్తల 

పంట నడపవులకు వెళ్ళుచున్న యామె పుణ సమునకు మెచ్చుకొని 

యామెను కౌగలించుకొని 

వ॥ “కోడలిం గొడుకులను దీవించెను” (292) 
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లె,డి,2ిలి, ల, దౌ9ివది ఆ కాంక్ష 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

(పథమాశ్వాసములో (282.288) గలదు, వరమును పొందిన వాడు 

అర్జునుడు, వర ప్రదాత దౌ)వది. 

అర్జునుడు పాళువతాస్త్రము కొజకు తన వారిని వీడని చన 

దలబెను. అప్పుడు పాంచాలి “అర్జును”ని దగ్గరకు వచ్చి, యవమా 

నము సహించలేని యీ క్షత్రియ కులములో కంటె తరువాత జన్మ 

ములో నవమానమును సహించ గల (బాహ్మణ కులములో తనకు 

జన్మము కలుగుననియు, శ తువులచే చేయబడిన యవమానమనెడు 

మహా సము దములో మునిగిన తమ నందరిని సముద్ధరింపు మని 

“అర్జను”నితో పలికి 

చం] “eee ess జగన్నుత యన్య్యులు పూన గాని యీ 

భరము వహింప బూనిన యపార గుణాన్వితు నిన్ను దిక్కు 

లున్ 

ధరణజియు సోముడ్డుస్ నభము ఛా(కియు గాడ్పును గాచు 

చుండెడుస్ (285) 

అని పలికెను, 

4.2.29,4. చేది దేశపు రాజమాత వరము 

ఠః వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అరణ్య” పర్వము 

ద్వితీయాశ్వాసములో (108.121) గలదు, వరమును పొందినడి దమ 

యంతి, వర ప్రదాత చేది దేశపు రాజమాత, 

నలునిజే పరిత్యజింపబడీ దమయంతి యేకాశియయ్యెను. ఆమెకు 

కాననములో వ్యాపారులును బాహ్మణులును కలిసి వెళ్ళు సమూహము 
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కనబడెను, వారు చేది దేశపు రాజధానియెన సుబాహు పురమునకు 

వెళ్ళు చుండిరి. వారి వెంట కదలి' దమయంతి సుబాహు పురపు వీధు 

లలో నడచు చుండెను, అప్పుడు రాజమాత యంతఃపురము నుండి 

ధూళి ధూసరితమై చెదరిన జుట్టును గలిగి యేక వస్ర్రయైన దమ 

యంతి యందమునకు నాశ్చర్య పడెను, తన దాసిచేత దమయంతిని 

నంతఃపురమునకు పిలిపించెను. రాజమాత యడిగిన [పశ్న లకు 

దమయంతి తన పేరును తన భర్త పేరును చెప్పకుండ తన భర్త 
. గొపదనమును,జూదములో నతని యోటమిని గురించి చెప్పెను. తాను 

సైరం[ధీ వృత్తిని చేపట్టి యడవిలో నతనిని పెదకితినని తెలిపి తల 

వంచుకొని యేడ్చెను. అప్పుడు దమయంతి కోరకనే రాజమాత 

దమయంతిని 

కం॥ “నీ వుండుము నాకడ నిం 

దీవరదళనేతం సీపతి రోయగ భూ 

దేవోత్తములం బంచెద” (120) నని పలికెను 

తనకు నయాచితముగ నాశ9ీయము లభించినను దమయంతి వెంటనే 

సన్ముతించ లేదు, _సైరంధి _పవర్తనకు కొంచెము భిన్న ముగా 

నుండు నట్లు తా నుచ్చిష్టమును ముట్టననియు తన భర్తను వెదక 

బోవు బ్రాహ్మణులతో తప్ప నితర పురుషులతో మాట్లాడ ననియు 

నట్చైన నుండుదునని యు తెలిపెను, అందుకు రాజమాత దమయంతితో 

వ॥ “నీకిష్టం వైన విధంబున నాయొద్దన నుండు” (121) 

మని సమ్మతిని తెలియ జేసెను. అతి గౌరవముతో దమయంతిని 

చూడ రాజమాత తన కూతురగు సునంద నాదేశించెను, 

ఏ.£28.5. సావితికి నత్తమామల బ్రాహ్మణుల వరము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్బన” భారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము 
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సప్తమాశ్వాసములో (199.204) గలధు, వరమును పొందినది సావితి9, 

వరప్రుదాత లామె యత మామలును, బాహ్మణులును, 

సావితి తన భర్తకు నింక నాలుగు దినములే యాయు వున్న 
దని యాలోబించెను, కడు నిష్టతో తి9రా తో వవాస [వతమును 

చేయ బూనెను, . దానికి కారణము నామె మామ యడిగెను. తరువాత 
తెలిసికొందురని యామె సమాధానము నిచ్చెను, ఆమె (వతమును 
పూర్తి చేసెను. నాల్లవ దినము తెల్లవారు జాముననే. మేల్కొనెను, 

శుచిగ వతికి నిష్టముతో పరిచర్యలను చేసి, యత్ర మామలకును, నచటి 
విప్రులకును వేర్వేరుగా వాణమిల్లైను, అప్పుడు సంతోషముతో వారు 

తే.గి॥ “తనకు సొభాగ్య భాగ్య వర్థనము గాగ 

నిచ్చు దీవెన మదిలో [గహించి యుండెను” (204) 

లి.2,24. సైన్య వరము 

' అర్జునునకు దుర్యోధనుని సైన్య వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము | దోణ పర్వము పంచ 
మాళ్వాసములో (287-271) గలదు, వరమును పొందిన వాడు అర్దు 
నుడు, వరపుదాతలు దుర్యోధనుని సైన్యము, 

దో9ణుని యాధిపత్యమున నాల్గవ నాడు యుద్ధము రాతి్రియం 

దు కూడ జరుగు చుండెను. కొంత సమయమునకు నిరు పక్షము 

లందలి సైనికులు నిదా వరవశత్వమువే సరిగా యుద్ధమును చేయ 
లేకుండిరి, అప్పుడు “అర్జును” డిరు పక్షముల వారి నుద్దేశించి యెలు 

గెక్సి “నిదా్రాభరముచే నలసితిరి, అందరును నలసటను తగ్గించు 
కొనుడు, చం(దుడు పుట్టిన తరువాత మరల యుద్ధమును చేయ 

వచ్చు” నని పలికెను, ఆ మాటలను విని పాండవ సెన్యము వి[శా 

“మవ నొందెను. కాని దుర్యోధనుని సైన్యము. 
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అ,వె॥ “కరుణ గలవు మమ్ము గారవంబున సుఖా 

న్వితుల జేసి శనఘ నీకు సురలు 

వరము లెపుడు నిచ్చువాగు గావుత మనో 

రథము బొందు మమర రాజ తనయ” (270 

కం॥ “అని యక్కారవ సైన్యము 

జనములు సం|పీతి సవ్యసాచికి బలు దీ 

వన లిచ్చుచు నాతని గీ | 

రన సేయుచు ని్యద నొందెను” (2/1) 

లిక. యాచితా యాచిత వరములు 

యాచిత మనగా “అడుగుట, ప్రార్థించుట” అని యర్థము, అ 

యాచిత మనగా “అడుగ కుండుట, (పార్థించకుండుట” అని యర్థము, 

యాచితాయాచిత మనగా (_పార్ధించి వరమును పొందిన వారికి (పార్థిం 

చకనే మరియొక వరము నిచ్చుట యని యర్థము, కోరిన వరము 

యొక్క స్వభావమును బట్టి గాని, కోరిన వారి పవర్హనను బట్టి గాని 

వర |[పదాతలు “అయాచిత వరమును” |పదానము చేసిరి, ఇట్టివి 

“ఆం|ధ మహాభారతము”లో 10 గలవు, ఇవి 

1, రావణునికి |బహ్మ్క ఓ, ఉదంకునకు పొంచజన్య ధరుని, శి, కిరీ 

టికి శ్రీకృష్ణుని, 4. కుమార సప్తమాతృకలకు కుమారస్వామి, 5 గౌ 

తమ మునికి ఇం|దుని, 6, కువలంావ్వనికి ఇం (దాది దేవతల, 7, ధర్మ 

రాజునకు యమధర్మరాజు, 8, ఉడంకునకు వర్జన్యుని, 9. కౌశికునకు 
పార్వతీదేవి, 10, కుశికునకు చ్యవన ముని వరములు, 

3.9.1. రావణునకు (బహ్మ వరము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎల్జిన” భారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము 



394 

షష్టాశ్వానములో (278.281) గలదు. యాచితాయాచిత వరమును 

పొందిన వాడు రావణుడు, వర ప్రదాత |బహ్మ. 

వై శవణుడు తపశ్చకిిచే దిన్య వై భవము నందెనని దశము 

ఖుడు తెలిసి కొనెను, కావున నతడు మాత్సర్య బుద్ది గలవాడై [(బహ్మ 

నుద్దేశించి హఠయోగము నవలంభించెను, నిశ్చల బుద్దితో వాయు 

భక్తుడై తపస్సును చేయుచు వేయేసి సంవత్సరముల కొక తల వం 

తున నగ్ని యందు వేల్చుచు పదవ తలను ఖండించు కొనుటకు 

సిద్దముగా నుండెను, అప్పుడు బ్రహ్మ (ప్రత్యక్షమై వదవ తలను 

ఖండించకుండ నివారించెను. ముందు ఖండించిన కొమ్మిది తలలు 

పూర్ణము వలె నుండు నట్లాసంగి 

న! “అమరత్వంబు దక్క నొండు నీ కభీమతం బగు నది 

యెయ్యెది యైనను నడుగు మని” (279) వలికెను, 

అప్పుడు రావఖుడు 

శా॥ “దేవా యేను సమస్తదేవ పితృ దై కేయాహి గంధర్వ ర 

క్షో విద్యాధర యక్షజాతులకు నక్షోభ్యుండగా లీతితో 

నీ విశ్వంబున గామరూవగతి నాత్మేచ్చా నిహారుండ గా 

నీవే” (280) అని కోరెను, 

[(బహ్మ వాని కా వరము నిచ్చెను, మరియు రావణుడు కోరకనే 

వ॥ “మనుష్య జాతి యొక్కండు దక్క నీ చెప్పిన యందఅ 

వలనను నీకు మరణ భయంబు లే దని” (281) వరము 
నిచ్చెను, 

3,9, ఉదంకునకు పొంచజన్యు ధరుని వరము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎల్టన” భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 
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చతుర్థాశ్వాసములో (874879) గలదు, యాచికాయాచిత వరమును. 

పొందిన వాడు “ఉదంక” ముని. వరపిదాత పొంచజన్య ధరుడు, 

ఉదంక ముని (వత నిష్టుడె మరుభూమియందు నిశ్శంకమతితో 

నివసించు చుండెను, ఎల్లప్పుడును విష్ణుమూర్తిని మనస్సులో నిలిపి 

యనేక సంవత్సరములు తసస్సును చేసెను, విష్ణుమూర్తి సంతోషించి 

(సత్యక్ష మయ్యెను. ఉదంకుడు నమస్కరించి విష్ణుమూర్తి గొప్ప 

పనుల ననేక విధముల స్తుతించెను. పొంచజన్య ధరుడు కరుణించి 

వరము నడుగుమని పలికెసు. ఉదంకుడు పాంచజన్య ధరుని దివ్య 

రూవమును [వత్యక్షముగా చూచుట కంటె గొవ్పవరము లేదని పలికి 
వ॥ “ఐనను నా మనంబు నిత్యంబు సత్యధర్మ శమంబుల 

యందు దిరంబై నీ యందు దృఢ భక్కికంబు గావలయు 

విదియ నాకు వరం బగెను.” (8) 
అ మాటలకు విష్ణుదేవుడు 

వ॥ “నీ కోరిన యట్ల యిచ్చి” (4/0) నని పలికెను మరియు 

ఉదంకుడు కోరకనే 

వ॥ “మత్పఏసాదంబున నీకుం బరమ జ్ఞానయోగంబు సిద్ధించు” 

(879) నని వరము నిచ్చెను, 

3.9.8. కిరీటికి శ్రీకృష్ణుని వరము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము భీష్మ పర్వము (వథ 
మాశ్వాసములో (205210) గలదు, యాచితాయాచిత వరమును 
పొందిన వాడు అర్జునుడు, వర !పదాత శ్రీకృష్ణుడు, 

భారత యుద్ధభూమిలో యుద్ధము ప్రారంభము కాక మునుపు 

“అర్జునుడు” శ్రీకృష్ణుని జ్ఞానోపదేశమును వినెను, సముళ్థితుడై జగ 

న్నాథుని (కృష్ణుని తో 
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మ॥ “అతి గుహ్యం బిది నీవు భూరికృవ నీ యధ్యాత్మకముం 
గాన జే 

సికి నా కిమ్మెయి విని గొంత భమ వాసెన్ యోగి 

హృ ద్ధ్యయ మై 
యతులై శ్వర విభూతి నొప్పు భవదీయం జైన రూపంబు సూ 

చుతల పెత్తెడు బోలు నేని దయ జక్షుః పీతి గావింపపే” 

(208) 
అని కోరెను, _ శ్రీకృష్ణుడు “అర్జను”ని కోరికని విని యనేక వర్ణము 
లను గలిగి యనేక విధములుగ నుండు తన రూపమును మామూలు 

మానవ కన్నులతో చూచుటకు శక్యము కాదనియు, కావున దివ్యదృష్టి 
నిచ్చుదు ననియు పలికెను, అర్జునుడు కోరకనే 

వ॥ “అతనికి దివ్యదృష్టి యొసంగి యోగీశ్వ రేశ్వరుం డైన 

యా లక్ష్మీశ్వరుండు దన చివ్య రూపంబు సూపెను” (210 

ల.9.4, కుమార సప్త మాతృకలకు కుమారస్వామి వరము 

ఈ వృతాంతము “ఎజ్జన” భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

పంచమాశ్వాసములో (24-255 గలదు, యాచితాయాచిత వర 

మును పొందిన వారు కుమార సప్తమాతృకలు, వర విదాత కుమార 
సామి. 

కుమారస్వామి స్వాహాదేవి కోరికను నెరవేర్చిన వేళ కుమార 

సప్తమాతృక లతని కడకు వెళ్ళిరి. వారు ముందున్న సప మాత్ళ 

కల కంటె నెక్కువగా జగతగయములకు తమ నిప్వుడే మాతలగా 

నుంచుడనియు, ముందున్న సప్తమాతృకల గౌరవము కంటె నెల్లప్పు 
డును తమనే సర్వ లోకములు నిస్టముతో కొలుచు నట్లుగ వరము 

నిమ్మనియు కోరిరి. ఆ మాటలకు కుమారస్వామి నవ్వుచు పూర్వపు 
'సప్తమాతృకల గౌరవమును తగ్గించవలదనియు, మరియొక వరమును 
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కోరుమని వారికి తెలిపేను, అందుకు కుమార సప్త మాతృకలు గౌరవ 

ముతో. సమ్మతించి 

కం “eee వ. ఏమీ 

జగముల గల శిశువులకు నజస్రము బీడల్ 
దగ నొనరించుచు నీకృవ 

నెగడెద మివ్వరము మాకు నీ వొనగ దగున్” (౫8) 
అని కోరిరి, 

వారి కోరికను వినిన కుమారస్వామి 

కం॥ “అక్కట కీడు దలంచితి 

రిక్కార్యము దగవే యైన నిచ్చితి మీకుస్ 

(మొక్కిన గొల్చిన వేడిన 

నక్కటికము తోడ గావు డమ్మ శిశవులన్” (50). 

కం॥ “పాయక పది య్యాడుల 
[ప్రాయము నందాక నరుఆ బాధింపుడు మే 

రని” (251) వలి'కెను 
మరియు వారు కోరకనే వారికి రక్షకునిగా తన దేహము నుండి కాంచన 

వర్షుడైన పురుషుని పుట్టించెను. వానికి “స్కందావస్మార” మను పేరి 
డెను. 

3.3.5. గౌతమ మునికి ఇందు)ని వరము 

చః వృతాంతము తిక్కన ఖారతభాగము “అనుశాసనిక” వర్వ 

ము చతుర్ధాశ్వాసములో (54.79) గలదు. వరమును పొందినవారు 

గౌతముడను మునియును,.నతని పెంపుడు “ఏనుగు”ను, వర ప్రదాత 

ఇంద్రుడు, 
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గౌతముడను నునొద్విజుడు తపస్సు కే వనమునకు వెళ్ళెను, 

అచ్చట తల్లి లేని యేనుగు పిల్లను దయతో పుకుని వలె పెంచెను. 

అది పెరిగి పెద్దదై మేటి యేనుగై. తిరుగు చుండెను. ఇంద్రుడు గౌత 

ముని పరిక్షింప దలచెను, కావున నా కాలమున రాజ్య పొలనము 

చేయు ధృతరాష్ట్రుడను రాజు రూపమును ధరించి గౌతముని దగ్గరకు 

వెళ్ళెను. ఆ యీనుగును తన కిమ్మని యడిచెను. అప్పు డతనిని 

గౌతముడు రాజుగానే భావించెను. తన కా యేనుగు. కట్టెలను తెచ్చి. 
దా 

క 

చున్నదనియు దానిని తన పుతు9సి వలె పెంచికి ననియు కావున 

రాజునకు సమర్పించ లేనని చెప్పెను, రాజాకారములో నున్న ఇం 

దు)డు మునులకు *ఏనుగెరొదు కనియు దీనికి బదులుగా నమూల్య 

పజ సంపద నిత్తుననియు, నేనుగును తన కిమ్మని మరల నడిగెను, 

తల్లి లేని చిన్న పిల్ల నుండి దయతో పెంచుటచే దీని మీద | పేమ 

కల్గిన, కావున కోటి యావుల నిచ్చినను దాని నీయనని ముని 

చెప్పెను, దీనిని వాహనముగా తీసికొన దలచితినని కావున నీయ 

నని చెప్పుట తగునా? యని రా జడిగెను, అందుకు ముని సమ్మ 

తించెను, కాని యమధర్మరాజు సభకు వచ్చి యేనుగును తీసికొను 

మని పలికెను. నాస్పికులునుు, పొపొత్ములును వెళ్ళు నచటికి రానని 

ఇందుడు సమాధానమును చెప్పెను. ఈ విధముగనే ముని వరు 

సగ మందాకిని తటమునక్కు మేరు వనమునక్కు నారదముని విహార 

స్థలములకు, కురు భూములకు, చందుని గృహమునకు సూర్యుని 

సమీపమునకు వరుణ పురమునకు, ఇందుని సమీవమునకుు, (ప్రజా 

పతి లోకమునకు, గోగణ లోకమునకు, బిహ్మ లోకమునకు వచ్చి 

యేనుగును తీసికొనుమని చెప్పెను, రాజాకారములో నున్న ఇందుడు 

వరుసగ పైన తెలిపిన ప్రతి స్థలమునకు వచ్చుటకు నిరాకరించుచు 
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నేదియో యొక కారణమునుచెప్పెను, అపుడు ముని “నిన్ను నేను 

ఇంద్రనిగ గ్రహించితిని, ఎల్లలోకము అందు తిరుగు నీకు నెళటవై న 

కష్టము కలుగదు గదా”! అని యడిగెను, వెంటనే ఇం|దుడు మునికి 

(మొక్కెను, ఏదై న నిత్తునని వాగ్దానము చేసెను, 

ముని వెంటనే స్వాంతనముగ 

వనకరి నాకు సాధుజనవత్సల యిన్స్ము కరంబు నెమ్మి 

ని ననియె” (75) 

ఇందు) డందుకు సమ్మతించెను, ముని బోధనలకు సంతసించెను, 

ఆపై కోరకనే 

మ పంట మునీం [దా రండు నీవున్ భవ 

తృనయుం డీ కరియున్ నికాంతసుఖ నిత్యం బైన నాకంబు 
నం 

దన పాయశ్థితి మత్చఖత్వమున బెంపారం బివర్తింపగన్” 

(7B) 

అని వరము నిచ్చెను, 
అందుకు ముని సంతసించి సమ్మతించెను. ఏనుగుతో కలసి ముని 

ఇంద్రుని వెంట దేవలోకమునకు వెళ్ళెను, 

4.9.6. కువలాత్వునకు ఇంద్రాది దేవతల వరము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎల్జన” భారతభాగము “ఆరణ్య” పర్వము 

చతుర్థాశ్వాసములో (979-891, 4045) గలదు, యాచితాయాచిత 

వరమును పొందినవాడు కువలాప్వడను రాజు, వర పిదాతలు ఇం 

దాది దేవతలు, 

శ్రీకృష్ణుడు ఉదంకుడను మునికి నడిగిన వరము నిచ్చెను, 
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మరియు తి9లోక హితమైన కార్యము నొక : దానిని సాధించుమని 

చెప్పెను. అడే మనగా _ దుంధుడను దానవుడు జగములకు. నుప 

దివమును కలిగించు చుండెను, వానిని వధించుటక్షై బృహదత్వుని ' 

నుద్యుక్తునిగా ఉదంక ముని వేయుట, కువలాత్వుడు విష్ణుమూర్తి 

[పసాద అబ్బమైన యోగ బలము జేతన్కు ఉదంకముని వియోగము 

చేతను నా రాక్షసుని చంవ గలుగుట __ ఊదంకముని వలన నఖిల 

లోకములును సంతసిల్లునని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను, పిమ్మట ఉదంక 

ముని కువలాజ్వనిని ప్రేరేపించెను, అత డా రాక్షసుని పైకి యుద్ద 

మునకు బయలు దేరెను, అప్పుడు విష్ణుమూర్తి యా రాజు నందు 

తన యంశము యొక్క శకిని ప్రవేశ పెట్టెను. అందుకు దేవతలు 

సంతసించిరీ. సముదతీరమున నిసుకలో వాలికా పులినములో నిదు 

రించు చుండిన ధుంధునిని, కువలావ్వని పు[తులు భయంకరాగ్ని 

జ్వాలల సహాయముతో నిదుర లేపిరి. ధుంధుడు యుద్ధమునకు 

పూనెను. అప్పుడు వాని శరీరముపై మండు చుండిన యగ్నిని కువ 

లాఖ్వుడు తన యోగ విద్యా మహా ప్రభావ మగు జల ప్రివాహమువే 

వశాంతము కావించి వెంటనే బ్రహ్మ ప్రమును ప్రయోగించెను. దాని 

వలన ధుంధుని శరిరము క్షణకాలములో బూడిదయయ్యెను, అప్పుడు 

ఇంద్రాది దేవతలును, మునులును నా రాజు నఖభినందించి 

వ॥ “బాహ్మణ శక్తియు ననవరత దానశీలతయు విష్ణువుతో డి 

సఖ్యంబును వరంబులుగా దనకు గోరెను,” (415) 

అతని: కోరికలను వినిన ఇందాది దేవతలు “అట్ల యొసంగిరి” (415) 

మరియు కువలాత్యడు కోరకనే 

వ॥ “రాక్షస నిహతు లైన యతని పుతులం బునర్జీవితులు గా 

౨౫ ద్రసొదించికి” (15): = 
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9.9.7. ధర్మరాజునకు యమధర్మరాజు వరము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్జని” భారతభాగము “అరణ్య” పర్వము 

సప్త్పమాశ్య్వాసములో (459 467) గలదు. యాచితాయాచిత వరమును 

పొందిన వాడు ధర్మరాజు, వరపిదాత యమధర్మరాజు, 

యమధర్మరాజు యక్షుని రూపములో నుండి ధర్మరా జుయొక్కు 

ధర్మజ్ఞతను వరీక్షించెను. ధర్మరాజు (ప్రార్థనపై తా నతని తం|డి 

యైన యమధర్మరాజునని చెప్పెను. తన నాశయించిన వారు దుర్గ 

తిని పొందరనియు .కావున నభిమత వరమును వేడుమని పలికెను. 

వేంటనే ధర్మరాజు సం భమ భక్సిభావయుతు డై నమస్కరించి 

వ॥ “దేవా మదియాశ9ను వాసుండై న భూసుర ముఖ్యు నరణి 

యొక హరిణంబు చేత నవహృతం బయ నతనికిం గర్మ 

లోపంబు గాకుండ నయ్యరిణిం గరుణింన వే” (488 అని 

కోరెను. అందుకు యమధర్మరాజు సంతోషించిన వాడె 

కం॥ “విను మేను నీ మనోగతి 

యనఘా యెజుగంగ వేడి యరణీ హరణం 

బొనరించితి మృగ మెక్కడి 

దని యమ్మహనీయ వస్తు వతని కిచ్చెను”-(48 

మరియు వెంటనే ధర్మరాజు కోరకనే 

వ॥ “ఇదె పదమూడవ యేడు సనుదెంచె నింక మీకు నజ్ఞాత 

వాసంబు సలుపవలయు నందు మీ రెవ్వ రెక్కడ నే 

రూపంబునం జరియింపం గోరిన నయ్యెరూపంబు లలవడి 

యెడు నెట్లన్నను మిమ్ము నెవ్వరు నెబుంగ కుండు నట్లుగా 

వరం బిచ్చితి (445) నని పలికెను 
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99.8, ఉఊదంకునకు వర్ణన్యుని వరము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ ఖారతభాగము “అది” పర్వము 

స9థమాశ్వా సములో (101- 115) గలదు
, యాచితాయాచిత వరమును 

పొందినవాడు “ఉదంకు”డను ముని, వర _వదాత యొక దివ్య 

ఉదంకుడు తీసికొని వెళ్ళు చుండిన కుండలములను తక్షకు 

డపహరించెను. నాగ లోకమునకు శీసికొని వెళ్ళెను, ఉదంకుడు 

“తక్షకుని వెంటాడెను, అచట నాగ ముఖ్యులును, నాగుల నందరిని 

స్తుతించెను. అవ్పుడచట సితాసిత తంతు సంతాన పటమును నేయు 

చుండిన యిద్దటి స్త్రీలను, ద్వాదశార చకఏమును తిప్పు చుండిన 

యాటుగుర కుమారులను, నతి విమాణ తురంగము చెక్కిన మహా 

తేజస్వి నొక్క దివ్య పురుషుని చూచెను. అతి భక్ని యుతుదై విపు 

లార్థవంతము మలిన మంత్రములతో నతనిని స్తుతించెను. అందుకు 

దివ్య పురుషుడు పిసన్ను డై ఉదంకుని యభివాంఛితమును శీర్చు 

దునని పలికెను, ఉదంకుడు సంతసించి 

వ॥ “ఇన్నాగ కులం బెల్ల సాకు వశం బగు నట్టులుగ నను(గ 

హింపు మని” (110) కోరెను. 

అపుడా దివ్య పురుషుడు ఉదంకునికి 

వ॥ “అల్లేని నీ యశ్వకర్ణ రంద్భాధ్మానంబు సేయు మని” (110) 

చెప్పెను, 

వెంటనే ఉదంకు డట్లు చేసెను, ఆ గుజ్టము యొక్క రోమ కూప 

ముల నుండి దహనార్చులు పుట్టెను. అవి పొతాశ లోక మంతయు 

వ్యాపించెను. సర్పము అన్ని యు ఫీలి ల్లైను. శంకర నిభుడగు విప్రుని 

భయంకర కోపాగ్ని యేమో యని తక్షకుడు భయవడి కుండలములను 

వ. 
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తెచ్చి యిచ్చెను, వాటిని ఉదంకుడు గ9హింఛెను, కురిడలములన్లు 
తెచ్చు టకు ఉ దంకునికి గురుపత్ని నాలుగు రోజులు గడువును పెట్టి 
యుండెను, అది నాల్గవ రోజు, ఆరోజు లోవల పొ తాళలోకము 
నుండి భూలోకములో గురువు దగ్గరకు చెట్లు చేరగలనని ఉదంకుడు 
తనలో భావించెను, చేరక పోయినచో చేసిన [పయత్న మంతయు 
నిష్బల మగనని తలంచు చుండెను, అప్పు డా దివ్య పురుషుడు ఉదంకుని ముఖ కవలికలను గమనించెను. ఉదంకుడు కోరకనే 
ఆ,వ! “ఈ హయంబు నెక్కి యేగుమ యిది వడి 

గలదు మనము కంటె గాడు కంటె” (114 నని పలికెను, 
ఉదంకు డౌ గుజ్బము నెక్కి భూలోక మందలి గురువు గృహమునకు 
చేరెను. ఆ దివ్య పురుషుడు పర్ట్ణన్యుడని గురువు ఉచంకునకు తెలి పెను, 

ల... కౌశికునకు సావిత్రీ9 దేవి వఠము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము చతు 
ర్థాళ్వాసములో (18817) గలదు, యాచితాయాచిత వరనును పొం దిన వాడు కౌశికుడు, వర (పదాతి) సావి క్రీధేవి. 

కౌశికుదను బాంహ్మణుడు వేద వేదాంగములను చదివెను, సం 
హతా జపమును మంచి శీలముతో "వేయి సంవత్సరముల కాలము 
చేసెను, 

అవ్వుడు సావిత్రీదేవి [(పత్యక్షమై తనను గురించి చెప్పెను. అతడు కడు భక్తితో నమస్కరించెను. “నీ యిష్ట మడుగు” మని యామె 
వలికెను. అతడు 

సే. “జపాత్రి నిష్టయ కోరెను” (188) 
ఆమె యతని కోరికను చెరవేర్చెను, మరియు నతడు కోర౭నే 
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ప్రీ] కనీ కత్ఫుదాత్త 

కే.గి॥ “గతియు నగు ధర్మ మీ సీ కడకు వచ్చు 

యముడు గాలుండు మృత్యువు నరుగు దెంతు 

రనఘ నీకును వారికి నావహిల్లు 

వాద మని చెప్పి చనియె” (189) 
తరువాత నట్లు జరిగెను. చివరలోకౌశికుడు |బహ్మవద పాప్త డయ్యను, 

9.9,10. కుశికునకు చ్యవన ముని వరము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము “అనుశాసనిక” పర్వము 

ద్వితీ యాశ్వాసములో (291-881) గలదు. యాచితాయాచిత వర 

మును పొందిన వాడు కుణికుడను రాజు, వరపదాత చ్యవన మని, 

[బహ్మ మునుల సురలతో కొలువు దీరి యుండెను. _వసంగ 

వశమున వారితో |బహ్మ, భృగు, కుశిక వంశములకు సంకరము 

వాటిల్లునని చెప్పెను, అచటనే యుండిన భృగు మహర్షి కుమారు 

డగు. "చ్యవన ముని యా మాటలను వినెను, అట్లు జరుగుటకు నిష్ట 

పడక కుశికుని వంశమును నాశనము చేయుటకు 'పూనుకొగెను, కన్యా 

కుబ్జ దేశపు రాజగు కుశికుని యింటికి వెళ్ళెను, కుశకుడును నతని 

భార్యయును మునికి నతిథి మర్యా దలను చేసిరి, తనకు పరిచర్య 

లను చేయుడని వారి నాదేశించెను. వా రట్టు చేసిరి, అతడు వారి 

ననేక విధములుగ పరీక్షించి మెచ్చు కొనెను గంగా తీరమున జప 

మును చేసికొను తన దగ్గరకు మరునా డు రమ్మని వారికి చెప్పెను, 

వా రట్లు వెళ్ళిరి, వారికి తన యూగబలముచే న్వర్గలో కమ: ను చూపించి 

క్షణ కాలములో మాయము చేసెను, వారు బాగిహ్మణత్య మును కొని 

యాడిరి, అతడు వారిని మెచ్చుకొని వరమును వేడుమనెను, వారిని 
సరీక్షించిన కారణమును తెలుపు మనిరి, అతడు వారి కా విషయ 

మును నివరించెను, మరియు వారు కోరకనే 

వ॥ “నీకు మూడవ వాడు |బహ్మ తేజో దిప్తు డయి జనియించు” 

(831) నని వలికెను, 
కుశికుని పుత్రుడు గాధి, గాధి కొడుకు విశ్వామి తుడు, అతడే కొంత 

కాలము రాజ్య పాలన చేసి పిమ్మట తపమును జెసి బ్రహ్మ ర్లియై 

బ్రహ్మ తేజోదీప్తు డయ్యెను, 
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ఆంధ మహా తములోని శాపముల వృత్తాంతములు 

ఆంధ) మహాభారతములోని శాపములను విధానము గా స్థాన 
(భవ్టాత్మ క్క స్థితి భష్టూత్మక, స్వరూప సై _కల్య శావములని మూడు 
విధములుగా వర్గికరించ వచ్చును, 

41, సాన భష్టాత్మక్ర శాప వృ తాంతములు 

స్థానమను మాటకు “చోటు, ఉనికి త్రివర్గములందొకట్కి విలు 
కాని యుద్దమప్పటి నిలుపు పోలికి” అను నర్దము లున్నవి, స్ట్ 
మగు వాసమును సూచించు శబ్దము “ఉనికి”. ఈ దృష్టితో చూడగా 

స్వర్గ, మర ్య, పొతాలాది లోకములు కదలక యొక చోట నిలిచిన లోక 
ములు, వీధానముగా “అతల, వితి”లాది లోకములే లోకములై నను 
_వజా సంఠరక్షణమున బాధ్యతను వహించు “అష్టదిక్సాలికుల వాన 
స్థానములు కూడ లోకములే, కనుక నీ లోకముల నుండి (భష్టత్వ 
మును కలిగించిన శాపము అన్ని యు స్థాన భష్ట సూచకములే 

4.1.1, లోకాంతర గమన |ప్రాఫీ, 

లోకాంతర మనగా చేరొక లోకమని యర్థము, ఒక లోకము 
నుండి మరియొక లోకమునకు చనుట లోకాంతీర గమనము, 

శాపము వలన నథోలోక గమనము. సం!పార్థన సాహాయ్యా 
చుల వలన పుణ్యలోక పాపి, శాపము వలన యము (పితృ) లోక 
గమనము-సం|పార్థనము వలన స్వస్థాన (పుణ్యలోక (పాపి మొద 
అగునవి లోకాంశర గమనములు, ఇద్టివి “అం |ధ మహాభారతములో 
నాలుగు గలవు, 

ఓ) యయాతి వృతాంతము సొ ఉపరిచర వసు వృ తాంతము 
yy మేధావి వృత్తాంతము 4) నాచికేతుని వృతాంతము. 
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41.1.1. యయాతి వృత్తాంతము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది వరము” 

తృతీయాశ్వాసము (187-218) లో గలదు. యయాతి “అథోలోక 

మున కరుగుట శాప విషయము, శాప కర్త ఇంద్రుడు. 

యయాతి చంది వంశపు రాజు, ఇత డిష్ట భోగముల ననుభ 

వించి రాజ్యమును కుమారుడగు పూరువునకు నప్పగించి వాన _పస్థొ 

శంమమును స్వీకరించెను. _ నియత్క హఠ, కఠోర తపములను చేసి 

దివ్య విమానములో దేవ బిహ్మాది లోకములకు వెళ్ళి, చివరకు “బంద 

లోకము” నకు చేరెను, అచట ఇం|దుడు యయాతిని *న్గూరు పేల 

సంవత్సరముల పుణ్య లోక ప్రొప్పి నీ కెట్టి తపస్సు వలన కలిగిన” 

దని వశ్నించెను, తాను దేవతల, బుషుల కంటె చాల గొప్పగ తవ 

స్పును చేసి నట్లు గర్వముతో యయాతి చెప్పెను, 

ఆ మాటలను వినిన ఇంద్రుడు సహించక కోపించి 

వ॥ “నీకు దేవలోక సుఖానుభవంబు లందు బుణ్యము సమాప్తి 

యయ నీ గర్వంబు నిన్నింత సేసె నింక నధోలోకంబున 

కరుగు మని” (211) శపించను, 

న 
అప్పుడు యయాతి గర్వహీనుడై, పశ్చాత్తాప తస్తుడై 

వ॥ “మనుష్య లోకంబునకుం బోవ నోప నంతరిక్షంబున సద్భువ 

నంబున సత్సంగతి నుండునట్లుగా నాకు పిసాదింపు మని” 

(21h 

ఇం|దుని పొర్థించెను, అందులకు ఇందుడు సమ్మ తించెను- 

యయాతి “అంతరిక్షము”లో సద్భువనమున మంచి వారితో కలిస్ 

తపమును చేసి కొంత కాలముండి మరల దేవ లోకమునకు పెళ్ళిను. 

ఈ కథలో “అథో లోకమున కరుగు* మనుట యా దేశ పూర్తి 

కమైన శాపము, “అంతరిక్షమున సద్భువనమున పత్చంగతి నుండూ 
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గా విసొదింవుిమనుట సం (పొర్థనము. గర్వశాంతి కాగా దేవ 

మున కరుగుట పుణ్య ఫలము, 

1.2, ఉవరి చర వసు వృతా తము 

“ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము షష్టా 

నములోను (844.874) అశ్వ మేథ పర్వము చతుర్థాశ్వాసముల్ కోను 

-డిఫ్ర) నించుమించు నొకే విధముగా గలదు. ఉపరిచర వస్తువు 

శో లో కము”న కరుగుట శాప విషయము, శాప కర్తలు దేవలోకము 

నలి మునులు, 

ఊపరి చర వసువు చేది దేశపు రాజు, అతడు యజ్ఞ యాగము 

చేయించుచుు వర్గా [శమములను కాపాడుచు [పజలను ప్రజారం 

ముగా పొలనము చేయుచుండెను. ఒక నా డతడు వేటకు వెళ్ళి 

రహితమైన తపస్సును చేయసాగెను. అందుకు ఇందుోడు మెచ్చి, 

కక్ష మై, తనకు స్నేహితునిగా నుండి తన దగ్గరకు రాకపోకలు 

ంచుచు |వజా పాలనను చేయుచుండుమని పసువతో పలికి దివ్య 

గానమును, వాడిపోని తామర పుషృముల మాలను నొక యష్టిని 

ను నిచ్చెను. అప్పటి నుండి యకగికి “ఉపరి చర వసు” నను 

కలిగెను, 

ఒకానొక వేళ దేవలోకములో ఇంద్రుడు యజ్ఞమును చేయు 

డు జంతు బలి యవసరమని దేవతలును, ననవసరనుని మును 

౦ వాదించుకొను చుండిరి. అప్పు డచటికి వచ్చిన “ఉపరిచర 

వను బలి విషయమై తన యభిపాయమును తెలుపు మని 

సిగిరి, అతడు దేవతల పక్షము చెప్పెను, అప్పుడు మునులు 

రచి 

“భావివర పఠితుంజయి యుండు మని” (గ) శపించిరి 
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వ॥ “అతండు దేవతా పక్షపాొతంబున బట విశనంబు కర్తవ్యం 

బని పలికి యథఃపొతంబు (పొపించన్” (అశ్వ-4అ-258) 

భూమి మీద పడియున్న “ఉసరిచర వసువు” దగ్గరకు దేవతలు వెళ్ళి, 

యతని యంతరంగమునకు తెలివిని కలిగించి శరీరమునకు నలసటను, 

తొలగించి విష్ణు _పసాదమున [పత్యాపన్నుడ వగుమని యూరడించి 

వెళ్ళిరి. అతడు విష్ణువును థ్యానింపను, వీషువు గదత్మంతునిని 
ణి ల ళం 

“డ్తాపరిచర వసువు” దగ్గరకు వంపి, యతనిని బిహ్మ లోకమునకు 
రప్పించి గౌరవించెను, 

ఈ కథలో భూవివర పఠితుండవై యుండుమనుట శాపము, 

విష్ణువు నుద్దేశించి తపమును చేయుమని సాహాయ్య రూవకమైన వర 
మును ప్రసాదించిన వారు దేవతలు. (బహ్మలోక పాపకి ననుగ 
హించిన వాడు విష్ణువు, 

41.1.3. మేథావి వృత్తాంతము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము ఆరణ్య పర్వము 

తృఠీయాళ్వాసములో (౨1.280) గలదు. మేథావి యమలోకమున 

కరుగుట శాప విషయము, ధనుషాక్షు డను తపోధనుడు శాప కర్త, 

వాలధి యను పేరు గల ముని యొక్క కుమారుడు మేథావి, 

బాల్యదశలోనే యకాల మరణము నొందెను, అప్పుడు బాలధి పు|ళ 

శోకమును భరించలేక పోయెను, ఘోరమైన తవస్సును జేసి వేల్పుల 

దయజే చనిపోయిన తన కుమారుడు మరల [బతికి చిరంజీవిగా బితు 

కునట్లు వరమును పొందెను, మేథావి బితికెను, 

ఒక వర్యాయము మేథావి పునరుజ్జీవన గర్వముతో నే ముని 
వైనను గౌరవించక తిరుగుచు ధనుషాక్షుడను తపోధనుని తూల 

నాడెను. - అందుకు ధనుషాొక్షుడు కోపించి ' 
| 
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అ.వె॥ నంతకాంతకమున కరుగంగ జేసె” (280) 

అకాల మరణనునకు పాలై న వాడు వేల్పుల యనుగ9హముతో బ్ర 

కుట సొహాయ్యము. నిష్టుర కర్మ కారణనుగ మేథావి పసన 
కోపమునకు గురియగుటీకా శావము, 

41.1.4, నాచికేతుని వృతాంతము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక” పర్వము 

ద్వితీయాశ్వాసములో (445.462) గలదు. నాచికేతుడు యమ లోక 
మును చూచుటకు వెళ్ళుట శావ విషయము, శాప కర్త యతని తండి 

యన జొద్దాలకి, 

కౌద్దాలకి నదీ స్నానమునకు వెళ్ళి, యా నదికీరమున మరచి 
పోయి వచ్చిన “*ఇధ్శ్మముూలను, దర్భల కట్టను, జల పూర్ణ కలశమును? 

పువ్వులను, తీసికొని రమ్మని తన కుమారుడై న నాచికేతుని పంపెను. 

కొని యతడు వెళ్ళునప్పుటికే యా వస్తుసామగి? జల పవాహములో 

కొట్టుకొని పొయెను. కావున నాజి శేతుడు వట్టి చేతులతో నింటికి మరలి 

వచ్చి యా వృతాంతమును తండిికి చెప్పెను, అప్పటికే యాకలితో 

నకనక లాడు చుండిన బాద్ధాలకి యాలోచించకుండ వెంటనే కోపించి 

అ,వె! “ఓరి జము జూడ బొమ్మని” (446) శాపము నిచ్చెను. 

వెంటనే నాచికీతుడు పిసన్నుడ వగుమని తండి)ని కోరుచుండగ 

స్పృహను కోల్పోయి [కింద బడెను, అప్పుడు బాద్దాలకి తన దుష్ట 

[పవర్తనకు పశ్చాతాప సడి మూర్ళ పడెను. కొంత సమయము 

నకు తేరుకొని కన్నీటితో కొడుకును చూచుచునే పనిని చేయకుండ 

నా పగలు రాతి గడపెను. సూర్యోదయమున నా బాలుడు స్పృహను 

పొంది కన్ను లను తెరచి తన యెదుట నున్న తం డిని చూచెను, 
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తండికి తాను చూచిన యమ (పితృ) లోక విశేషములను గురించి 

చెప్పెను, 

స్పృహ తెలియని దశలో యమపురమున శకిగుట యిందలి 

రిశిషము,. శరీరము భూమిపై నున్నను నంతశ్శరీరము (సూక్ష్మ 

శరీరము) పుణ్య లోకమునకు చనినది, తండి పళ్ళొ తాపముతో 

నతడు మరల భూలోక (పొస్త డయ్యను. ఈ వృత్తాంతములో 

“జము జూడ బొ మనుట |వకటిత కోవ వేశమున వెలువడిన 

వా్యగూప శాపము పళ్ళొ త్రాపమే మనసా కోరుకొనిన సం (పార్ధ రనము 

గందం స్థితి (భష్టాత్మక శాపనుులు 

నిలుకడయైనది యేుదియో యది స్థలి, నిగ్షిష సాతి నుండి జారుట 
దష ఫ్ 

స్టితి (భష్తాత్మకము, ఇట్టి శా పసులను మూడు విధములు గొ వర్గ
ికరింప 

అంటి 

వచ్చును, ఇవి 1) వంశ విచ్శ్చేదక, వి జన్మ పరివ రక, 

,9) అవస్థా విపర్య యాత్నక జపములు, 

421 వంశ విచ్చే దక శాసనములు 

వంశ మను మాటకు కులము, వెగ్నె ముక, సమూహము లను 

నర్భములు గలవు, భారతీయ ధర్మము లలో వివాహా ప్యవస్థ వంళాభి 

వృద్దిశే యీర్చ్పడీన ది. బ
ుణవము లలో పిత్తాణహము సంతాన వంతు జై 

నప్పుడే కీరునని పెద్ద లందరు. సంతాన రాటాడ్యృసఘు నూతా సీత 

లకు మాత్రమే గార వంశమునకు నసరదాయ క ము, పంశ వినాశ 

నమునకు శాపము గాని, యక పయూగములు గాని కారణము కవ 

చ్చును, ఇట్టీవి “అంధ నువిభారతము” న నాలుగు
 గలపు, ఇవి 

1 హొష్య మహా రాజు శాపము 2 అశ్వ జామా ఫ్ర వయోగము చు 

3) కణాషాదుల గ్ర గాంధారి శాపములు 
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4.2 ll, పౌష్య మహా రాజా శావము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది” పర్వము 
[(వథమాశ్వా సములో (81101) గలదు, ఉఊదంక మహామునికి కలిగిన 

“అన పత్యత్వ ము” శావ విషయము, పాొష్య మహారాజు శాపకర 
ree) 

గురు దక్షిణార్థము “ఉదంకిముని పౌష్య నుహారాజు నాశ 

యించి యతని యనుమకితో నతని భార్య కుండలమును (గహిం 

చెను, ఆ రాజు కోరికపై “ఉఊదంకి”ముని భోజనమును చేయసాగెను, 

అప్పు డన్న ములో వెంట్రుక కనబడెను, అందు కత డసహి్యించు 

కొని కోపించి 

వ॥ బ్బ ట్లపరీక్షితం ఖై న యశుద్దాన్న ౦బు పెట్టినొడ వంథుండ 

వగు మని శాపం బిచ్చెను. (89) 

అ మాటలను నీని యా రాజు కూడ కోపించి యా మునికి 

వ॥  “అల్చదోనషంబున నాకు శాపం బిచ్చిన వాడవు నీ వన 

పత్యుండ వగు మని (పతి శాపం విచ్చెను“ (39) 

అప్పుడు *ఉదంఠకొముని యా రాజుతో తా ననవత్యుండను కాలే 

ననియు, శాపము నుపసంహరించు మనియు (వార్థించెను, కానీ 

శాపోపసంహరణమునకు త[తియు అర్హులు కారనియు, రాజు తన 

నిస్సహాయతను ప్రకటించి తన కిచ్చిన శాపమును మరలింపుమని 

“ఉదంకు”ని వేడి 

వ॥ నీకు నల్చకాలంబున శాపసూక్షం బగు నని” (101) 

ఊదంకముని యనుగహించెను. 

తామర తంవరగా వర్థిల్ల వలసిన “ఉదంకు” ని వంశము 

పొష్యరాజు శాఫము వలన విచ్చి కిని పొందుట యిందలి విశేషము, 
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శాపోవసంహఠణ వలన పౌష్యరాజుకు నష్టము తేదు. రెండు విధ 

ముల (భష్టుడెన వాడు “ఉదంకుడు”. అల్చదోషమునకు కినియు 

టయు ననపత్య శాపమునకు గురియగుటయు నితని కర్మ విశేషమే, 

12.1.2, అశ్వత్థామ |బహ్మ శిరో నామకాస్ర్ర [పయోగము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము సొ ప్తిక పర్వము 

ద్వితీ యాశ్వాసములో (89-86) గలదుః పాండవులకు వంశ నాశన 

నుగుట శాప విషయము, శాప కర్త అశ్వత్థామ. 

దుర్యోధనుడు తొడలు విరిగి (కింద బడిన నాటి ర్యాకి యతని 

మీద గల స్వామి భక్తితో “అశ్వ జ్ఞామి” పాండవుల సైన్య శిటిర 

ములో నందరిని చం పెను. అందులో “ఉప పొండవు”లు కూడ 

నుండిరి. మరుసటి రోజు నుదయమున నా విషయము పాండవు 

లకు తెలిపెను. అవుడు భీముడు “అశ్వక్థామ” ను చంపుటకు సిద్ధ 

మయ్యెను, అంత కృష్ణుడు అత్ర విద్యలో నిపుణుడైన “అశ్వత్థామ” 

సీముధి చంపగల సమర్ధుడని భావించి, ధర్మజాగ్థున నకులులును 

తోడు రాగా వెళ్ళెను. అప్పటీకే సీమాశ్వజ్ఞామల సంవాదము తీవ 

రనుల రాకను గమనించి 
స్థాయి నంమకొబెను, అశ్వత్థామ థీకృష్ణొడ్డ 

ఫు 

*అరును”ని యుద్ధములో నెదిరించుట కష్టమని తలచి 

వ॥ *“(బహ్మ శిరోనామకం బను దివ్యాస్త్రంబు దలంచి యొక్క 

యిష్టీకంబు పుచ్చుకొని యందయ్యస్ర్రంబు నావహించి 

యపొండవం బయ్యెడు మని దారుణ భూషణంబుల తోడ 

రోష(పదీప్తుం డగుచు బియోగించెనుూ (64) 

శ్రీకృష్ణుడు దానికి (పతిగ (బహ్మ శిరోనామకా స్ర్రమును వదలుమనీ 

“అర్జునుని నాదేశించెను. అర్జును డట్లు చేసెను, అవి రెండును 
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నాకాశమున పోరాడు చుండెను, నారద వేదవ్యాస మహర్డు లా .దీవ్యా 
'స్రముల నువసంహరించు డని అశ్వ జ్ఞామార్ధును”ల నాదేశించిరి. అర్జును 
డుపసంహరించెను, అశ్యత్థామ యట్లు చేయలేదు. మరియు తన 

య స్త్పము చేయు పనిని గురించి తెలిపెను, అవ్వుడు. శ్రీకృష్ణుడు 

“అభిమక్యు”ని భార్యయగు “వుత్తర” గర్భము నందలి శిశువును 

వదలి పెట్టి మిగిలిన వారిని నీ యత్రముజే దగ్గము చేయుమని 

“అశ్యజ్టామ” నడిగెను. అందుకు “అశ్వత్థామ” సమ్మతించ తేద. తన 

బిహ్మ శిరోనామకాస్రము నింకను పరేపించెను, కొంత కాలమునకు 

“ఊత్సర”కు ౩ పుట్టిన మృత శివవును శ్రీకృష్ణుడు వరిరక్షించె ను, కావున 

నతనికి వరిక్షితు డను పేరు స్టార పడెను, 

అశ్వత్థామ *ఉంంపొండవ మగు గాతి యని నద 

శింప బడిన న్యక్షులు ధర్మరాజాదులు, అయినను వేదవ్యాసుని 

యాదేశము, వాను దేవాజ్ఞ వలన నిది పొత్రుల వట్ల ఫలించినది, 
మృత శిశువును రక్షించిన కీర్తి పూర్ణావతారుడై న శ్రీకృష్ణునికి దక్కుట 

యిండలి విశేషము. : 

4,2,1,8, కణ్వాధుల శాపము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన ఖభారతభాగము మౌసల వర్వములో 

(6-95) గలదు. యాదవ వంశ నాశనము శాప విషయము, శావ 
కర్తలు కణ్వ, నారద, విశ్వామిత) సహర్షులు, . 

నోరాయణావతారు డైన డగ్ళమని చూడవలెనని కణ్వ, నారడ 
విశ్వామి|త మహర్షులు ద్యారవతికి వచ్చి సుర వీధులలో నడచుచుం 
డిరి, యుక్తాయుక్త వివేక భాన్యులైన బాల యాడవులు విధివై వ 
రిత్యము వలన ' మునులను వరీక్షింప సమ కట్టిరి, . శ్రీకృష్ణుని కొడు 
కగు సాంబునికి తరుణీ వేషమును కై సేసిరి, మునులకు నమస్క 
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రించి “ఈమె బభుిని భార్య, ఈమె వజలను కనునా?” అని యడి 

గిరి, ఆ బుషులు యాదవ కుమారుల దుష్ప్రవర్తనకు రోషముతో 

బాటు కోపించి 

కం! “అంబుజ నాభుని కొడు కీ 

సాంబుడు గను యాదవ క్షయాపాదన క 

ల్యం బగు ముసలము మా వచ 

నంబున కనృతంబు లేదు నమ్ముడు మీరల్” (1) 
అని శపించిరి. మరియు బలరామ కృష్ణులు తప్ప నెల్ల యాదవులు 

ముసల పిభావము వలన హతు లగుదురని శపించిరి, తరువాత 

ముసల జననము శ్రీకృష్ణు నాదేశము ననుసరించి ముసలమును 
ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి సముద్రమున పారవేయుట్క యవి 
తుంగలుగా మొలచుట జరిగెను. సముదితీరములో మధ్యపాన 
మత్తులైన యాదవుల మధ్య నకారణ కలహము కలుగగా తుంగలతో 

పరస్పరము బాదుకొనుచు యాదవు అందరును హతు లైరి, 

పెద్దలతో పరియాచకము లాడుట, వారి తపశ్శకి ని పరీక్షింవ 

నెంచుట్క యాదవుల దోషము, దోషము బాలురదై నను ఫలితము 

వంశ మంతయు ననుభవింవ వలి వచ్చుట యీ శాప విశేషము, 

421.4, గాంధారి శాపము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము స్త్రీ పర్వము ద్వితీ 
యాశ్వాసములో (2.185) గలదు. _ త్రీకృష్ణునికి కలిగిన మఠణమును 
నతని జాతి వారందరికి కలిగిన వంశ నాశనమును శాస విషయము 
శావము నిచ్చి నది గాంధారి, 

పదునెనిమిది రోజుల పొటు భీషణ యుద్ధము సాగిన తరువాత 

గాంధారీ ధృతరాష్ట్ర)లు తక్కిన పరివారముతో సమర క్షేత్రమునకు 
వెళ్ళిరి, వేద వ్యాసుడు గాంధారికి దివ్యదృష్టీని వసాతించెను,. సమ. 
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రములో మరణించిన పరివారమును, పాడైన వస్తు సముదాయమును 
నామె చూచి యాకోంశీంచెను, జ్ఞాతి యుద్ధమునకును, కురువంశ 

నిర్మూలనమునకును, [వజా వస్తు క్షయమునకు శ్రీకృష్ణుడే కారకుడ 

నియు, నతని యుపేక్ష వలన నిట్టి యనర్థము సంభవించెననియు 
తూల నాడెను, దీని కంతకు ఫలితము ననుభవింపు మనుచు 

dh టా పొలియుదు రన్యోన్య 

ఘాతుకులై భవజ్జాతి జనులు” (1681) అని శపించెను. అల్ల 

శ్రీకృష్ణునికి దిక్కులేని చావు వచ్చునని వలికెను, అప్పుడు శ్రీకృష్ణు 

డీ శాపము చర్విత చరణ మనియు, నిది వరకే కణ్వాది మహర్షి 

పోక్కమనియు పేర్కొనెను. 

గాంధారి శావమునకు కారణములు రెండు, “నా యంతటి 

వారు వది వేవురు గల రని” శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనున కవ్పగించిన 
యాదవ వీరులు కౌరవులకు బాసట కాకపోగా వారిసహాయము నిషృల 

మగుట యొక కారణము, ఒక వ్యకి మీది కోపముతో వ్యక్తి పరి 
వారము నంతటీిని శపించు మానవ (పకృతి మరియొక కారణము, 

4.2.2, జన్మ వరి వర్శక శావ నృ తాంతములు 

జన్మ మను మాటకు 1) పుట్టుట, 3 ఉద్భవ మను నర్థము 

లున్నవి. జన్మ మనునది పుట్టుకను సూచించును, ఈ జన్మ వరి 

వర్శక శాపములు మర్త్య, నికృష్ట తిర్యక్ జన్మలని మూడు విధ 

ములు, 

42,2,1. మర్త్య జన్మ పాప్తి శావములు 

వరము వలన లేదా యజ్ఞయాగాదుల వలన మీవి హోన్నత స్థ స్పైధ్రి 

నందుకొనిన వారు శాపను వలన నా స్థానమును వదలి మరు ర్హ్యులుగా 

పుట్టుట యీ విభాగమున చేరును, ఇట్టివి “అంధ మహాభారతము”లో 
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మూడు గలవు, ఇవి 1) మవాభిషుని, శ్రి అష్ట వనువుల, $) నాళా 
యిని (ఇంద్రసేన) వంచభర్రృక పాగ పీ వృత్తాంతము 

READE మవాభిషుని వృత్తాంతము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతథాగము “ఆది వర్వము” 
చతుర్జాశ్వా సములో (1£0. 125) గలదు. మహాభిషునికి కలిగిన: మర ర్య 
జన్మ ప్రాప్తి శాస విషయము, శాస కర్త బహ హృ దేవుడు, 

మహాభిషుడు “లక్ష్వ్యాకు వంశపు రాజు. అతడు ధర్మశీలుడై. 
వేయి యశ్వ మేథములను, నూటు రాజ సూయములను చేసి “ఇం 
దాది” దేవతలను తృప్తి పజచి, దేవ లోకమునకు వెళ్ళి యచట 
దేవర్షి గణముతో కలిసి బ్రహ్మను కొలుచు చుండెను, 

౫. ఒకనాడు గంగానది దివ్య స్రీ రూపమును ధరించి బ్రహ్మ 
సభకు వచ్చెను, అప్పుడు గాలి వీచుట వలన. నామె ధరించిన 
వస్త్రము త తొలగెను, ఆ కారణము వలన నామె తొడలు కనిపించినవి, 

అ దృశ్యమును చూడలేక డేవతలు ముఖములను (పక్కకు (తివ్వు 
కొనిరి, కాని మజవాభిషుడు తదేశషుగా చూచెను, _బహ్మ యా విష 

యమును వసిగట్టి మహాభిషున్నిపై కోపించి 

సీ॥ వక § యోని యందు బుట్టు 

మనుచు శావ మిచ్చి నొనళంగ? (124) 
మహా భిషుడు ఖీతిల్లి రెండు చేతులను జోడించి మర రృకలోకమున వతి 
పునికి పుతునిగా జన్మింప ననుగహంపు మని (సొర్థించెను, [బహ్మ 
యనుగ9హించెను, 

” 

బ్రహ్మ లోకమునకు చేరినను మహాభిషునిలో మర్త్యవాననలు 
పోలేదనుటకు నీ వృత్తాంతము సాక్ష సము, ఇతరులు ముఖనులను 

os Tm ee 

we సభ 
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తిప్పు కొనినప్పుడును సమయోచిత చాతుర్యమును (పయోగింప 

కుండుట మవాభిషుని తప్పిదము. సభా మర్యాదతో (బహ్మ శాపము 

నిచ్చుట యుక్తమే, 

4.2,2,1,2, అష్ట వసువుల వృత్తాంతము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది” పర్వము 

చతుర్దాశ్వాసములో (120-185) గలదు, అష్ట వసువులకు కలిగిన 

మర్శ్య యోని జన్మ శాప విషయను, శాప కర్త వసిష్ట మహర్షి, 

వసిష్ట మహర్షి వరుణ దేవుని కుమారుడు, అతడు “నందినీ” 

ధేనువు వర |వసొదము వలన నే కొజతయు లేకుండ నా్యశమమున 

తపోదిక్షను వహించెను, అకిథ్నులె వచ్చిన “అష్ట వసువులు” (దేవ 

తలు) నందినీ ధేను మహిమను గుర్తించిరి. వారిలో (వభాసుడు 

తన భార్య పో9ద్బలముతో నందిని నపహరించెను, వసిష్టుడు దివ్య 

దృష్టితో నందినీ చోరుని గుర్తించి 

అ,వె॥ “మనుజ యోని బుట్టుడని” (181) శపించెను. అష్ట వసువులు 

పాంర్ధించగా 

వ॥ “మీ కోరిన యట్ల యగు నష్టముం డయిన యీ వృభా 

సుండు పెద్దయు నవరాధంబు జేసెం గావున వీడు మర్త్య 

లోకంబునం బెద్ద కాలం బుండు ననపత్యుండు నగు నని 

(162) పలికెను, " 

దేవ జన్మను వదలి మానవజన్మ చెత్తుట శాపవిశేషము, (వభా 

సుడే భీష్ముడు, తన తప్పిదము వలన మానవ జన్మయే గాక 

నిస్సంతానత్వ శావముగూడ నితనికి జోడైనది. చౌర్యమునకు పొల్ప 

డిన వారెట్టి వారై నను శిక్ష ననుభవింపక తప్పదనుట “అష్టవనువుల” 

వృత్తాంతోపదేశము, ఇల్లాలి మాటలను విని చార్యమునకు సిద్ధ 
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మగుట వలన |వభాసునికి జన్మాంతరమున వివాహమే లేకపోయి 

నది, తద్ద్వారా సంతాన రాహిత్యము (వభాసునికి (భీష్మునికి. 

తప్పలేదు, 

42.21. నాళాయని (ఇంది సిన) పంచభర్చృ (పొప్పి వృతాం 

తను 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతథాగము “అది” పర్వము 
సప్తమాశ్వాసములో (288-277) గలదు, ఇంది యమ, వాయు, 

అశ్వినీ దేవతలకు నునుజ యోగనియందు పుట్టుడనుట శాప విషయము, 

ఈ యాజ్ఞా రూవ శావమునకు కర్త రుద్రుడు (శివుడు, 

మొదటి జన్మలో నాలాయని (ఇంద్రసేన). రెండవ జన్మలో 

కాశిరాజు కుమా ర్తెగా జన్మించి తవ శ్చ ర్యకుపూనుకొనినను యమాదులు 

మరుసటి జన్మమున తమ ౯ మైందుగురిని భర్శలుగా పొంద వలయునని 

కోరిరి. కొంత కాలమునకు నపుడు [సత్యక్ష మై 'ఏవురు వతులగుగు 

రని, ఇది నా వచననుని” అనుగ్రహించెను, ఇం _ుని పిలుచుకొని 

రమ్మని | శివు డాదేశించెను, మోర్ష మధ్యమున నొకానొక వనితతో జూద 

మాడు నతిల క సుందరుసి (శివునిస్త) చూచిన ఇందు) డతనిని శిపు 

డని గుర్చి ౦చక, యతడు తనను గౌరవించ లేదని గర్వోక్తు లాడెను, 

అందుకు శివుడు కోపించి సమీపమున గల గుహ ద్వారమును తెరువు 

మని “ఇంద్రుని” నాజ్జాపించెను. ఆ గుహలో లో తన వంటి యేదు 

గురిని దర్శించిన “ఇంద్రడ” విస్మయ పడెను, అప్పుడు హరుడు 

నేవరను మహానుభావ మెసగ 
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మనుజయోని బుట్టు డని పంచె గీర్వాణ 

హితము సేయు పొంటె మతి దలంచి” (£76 

అని యాజ్ఞాపెంచెనుం 

_ పతి కావలయుననీ పరితపించు పడతి కాశిరాజు కుమార్తె , 

తమ్ము పతులుగా స్వీకరింపుమని పొఫధేయపడిన వారు. యమాదుకు,. 

వతి (వదానముతో గైదుగురిని నాదేశించిన వాడు. రుదు9డు.. వివా. 
హానంతరము పతుల మధ్య నీర్జ్యానుద్వేషములు, వతివట్ల నన్నమా, 

నాదులు లేకుండుట'క రుద్రుడు కల్పించిన మాయా స్వరూప వికృ. 
తులే, గుహలోని న్యక్సులు, ఇది యాజ్ఞారూపమైన శాఫను, 

4.2.2.2, నిక్యష్ణ జన ష్ష జన్మ (పాప్పి శావములు 

నికృష్ణ మను మాటకు నీచనుని యర్థము, వధానముగా 
కుల వృత్తులను బట్టి నికృష్ణతను నిర్ణయించుట జరిగినది. ఈ దృష్టితో 

చూడగా “అంధ్ర మహాభారతములో రెండు గలవు, ఇవి 1) విదు 
నిస ధర్మవ్యాధుని వ గృ తాంత ములు. 

hr. Peale 
కొిదురు

ని వృతాం
తము 

జని 
ళ్ 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భాకతభాగము “అది” పర్వము 

చకుర్భాశ్వాసములో (2౬0.272) గలదు. యమధర్మరాజును శూ(ద 

యోని యందు పుఖ్టుమని యను శాసించుట శావ విషయము. , జావ 

కర, మాండవ్య మహర్షి. . 

మాండప్పుడు చిజు [పాయములో తూనీగలను పట్టి యాడెడి 

వాడు, ఆ బాలుడు పెరిగి పెద్ద వాడై బుకిరద్దుు మౌన |వకియై 

యొకానొక నగరోవ కంఠమున తపమును చేయి సాగెను, ఇట్లుం 

డగా నా నగర మహారాజు ధన కనకాదులను దొంగిలించిన చోరు లా 
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బుష్యా|శమమున దాగిరి, వారిని తరుము కొని వచ్చిన భటు లా 

మునిని [వళ్నించి నిరుత్తరులై చివరకు చోరులతో నతనిని బంధించి 
రాజు నెదుట నిరిపిరి, రా జా మునిని కొజత కాజ్ఞాపించెను. అప్పుడు 

బంధితుడై న మాండవ్యుడు తన యకృత్యము వలన తన కిట్టి యాపద 

కలిగెనని భావించెను. ఈ యాత్మ నిందను గిహించిన రాజు “కొత 
తిను తీయించెను, మాండవ్యుడు తపశ్శక్తితో యమ సదనమున 

కేగి తన కిట్టి శిక్ష తగునా? యని యముని నధిక్షేపించెను యముడు 

మాండవ్యుని బాల్యోచిత చేతలను స్మరణకు తెచ్చి యా హింసాకృత్య 

మునకు ఫలము ననుభవింప వలసి వచ్చినదని వలికెను, అప్పుడు 

మాండవ్వ్యుడు కోపించి 

వ॥ “బాల్యంబున నల్పదోషంబు జేసిన నాకు బాంహ్మణోచితంబు 

గాని [కూర దండంబు గావించిన వాడవు మర్శ్యలోకంబున 

శూ|ద యోనిం బుట్టు మని శాపం నిచ్చెను.” (272) అతడే 
రు 

విదురుడుగా జన్మించెను, 

4.22.22, ధర్మవ్యాథుని వృ తాంతము 

ఈ వృత్తాంతము వెజ్టిన భారత భాగము “ఆరణ్య” పర్వము పంచ 

మాశ్వాసములో (11౬185) గలదు. ఒకానొక (బాహ్నణుని ధర్మన్యా 

థునిగా జనించుమని యనుశాసించుట శాప విషయము, ఈ శావ 

కర్త “అనామకుిడగు నొక ముని, 

ధర్మవ్యాథుడు పూర్వజన్మములో [| బాహ్మణుడు, అయినను 
క్షత్రియ సహవాసముతో ధనుర్వేదము నభ్యసించెను, ఒకనాడు 
రాజుతో బాటు వేటకు వెళ్ళి వేటాడుచుండగా నతని బాణము తపో 
వృత్తిలో నున్న |బాహ్మణునికి తగిలినది, అతడు కోపించి 

అ,వె॥ “బా9ిహ్మణుండ వయు్యు బాప ప౦వృత్సి వై 

శూద్ర కర్మమునకు జొచ్చి తీవు. 
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గాని నిక్కువముగ (గవ్వాద జన్ముండ 

వగుము” (188) అని శపించెను, 

అప్పు శా బాహ్మణుడు తెలియక చేసిన తప్పిదమును: క్షమింపు 
మనియు, హీనజన్మ వలదనియు పార్టించెను, అంత ముని. నిరం. 

తర ధర్మవరత్వము, పితృ గురు తళూషా నిరతి వలన: పునః వఠమ. 

[వాహ్మణుడ వగుదువని యను |గహింఇెను, 

అ (బాహ్మణుడే తరువాతి జన్మమున బోయ కులములో పుట్టి 

ధర్మవ్వాథుడను పేరును గాంచెను, అయినను ముని యను! గహము 
వలన ధర్మపరత్వమును పిశృ, గురు తఖాషా నిరతులను గలిగి 

యా తరువాతి జన్మమున మరల [బాహ్మణ: కులములో జన్మించెను 

42.2.9 తిర్యక్ జన్మ [పాపి శాపములు 

తిర్యక్కులనగా పశుపక్ష్యాదులు, దేవతలు, మానవులు, బుమలు, 

యితరులు శాపము వలన పశుపక్ష్యాదులుగా జీవించుట, ఇట్టీవి “so 

ధ్గ మహా భారతములో నేడు వృత్తాంతములు గలవు, ఇవి 1) ఉరగ, 
సి గజ కచ్చుప్కు 3 |గాహ, ఏ) కీటక, ఫ్ర వనక, 6 కృకల్క 
7) నకుల జన్మలు, 

h?rdl, ఉరగ జన్మలు 

ఆంధ) మహాభారతమున శాప వశమున నురగ జన్మను పొం 

దిన వారి కథలు రెండు గలవు, మొదటిది ఖగముఢు తన సహా 
థ్యాయి యగు సహసిపాదున కొసంగిన శాపము, రెండవది “అగ 

స్త్వ్యమహర్షి నహుషున కొసంగిన శావము, 

4,22,9.1,1. ఖగముని శాపము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది వరము” 
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[పథమాశ్వాసములో (128.128, 144.156) గలదు. సహస్రపొదుడు 

“ఉరగ” జన్మ నెత్తుట శాప విషయము, శావ కర్త ఖగముడు, 

ఖగమ సహస౦పాదులు సహాధ్యాయులు. ముని బాలకులు, ఒక 

నాడు ఖగము డగ్ని హో|త కార్యమును నిర్వరించు వేళ సహస 

పాదుడు వయోజనిత మగు నవహాన్య బుద్దితో గడ్డితో పెనవేసి 
తాడును ఖగముని ప్రై వేసెను. ఖగము డులికివడి సహ సపొదుని పై 

కోపించి 

మ్ 

వ॥ “నీవు నిర్వీర్యం బైన యురగంబ వగు మని” (158) శాపం 
= విచ్చెను. 

పరిహాస విజల్పితమగు జేతకు నింతగా కినియ దగదనియు, తనను 
క్షమింపు మనియు సహసిపాదుడు కోరెను, ఖగముడు (పసన్ను డై 

“ఉరగ” జన్మములో భార్గవ కులవర్థను డైన రురుని సందర్శనముతో 

శాప విమోచన మగునని యను [గహించెను, 

తన [పేయసి యగు (పమద్వరను కాటు వేసిన కోవముతో 
రురుడు తనకు కనబడిన పాములను చంపనుద్యమించెను, ఆ [పయ 

త్న ములోజరగ” జన్మ నెక్కిన సహ్మసపొదుడు రురుని కంటబడెను. 

అద్దాన శాప విమోచనము కలిగెను. 

తృణ రజ్జువుకు పాముకు హోలిక, తృణ రజ్జు స్పర్శ వంటీదే 

సర్ప స్పర్శ, కనుక ఖగముడు “ఉరగ” జన్మము శెత్తుమని శపిం 
చుట సహజము, అగ్నిహోత్ర) కార్యావసరమున జరిగినదగుట వలన 

వరుషోక్సులు శాప (ప్రాయ మగుట తథ్యము, 

4,228, 1,2, అగస్య మహర్షి శాపము 
అని oa 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అరణ్య పర్వము 
చతుర్భాశ్వాసములోను (100-188) గలదు. తిక్కన భారతభాగము 
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“ఉద్యోగ పర్వము” [పథమాశ్వాసములోను (104-128) గలదు, రెం 
ఉింట కధాంశములు సమాన ముథే నహుషుడు “ఉరగ” జన్మ 

నెతుట శాప విషయము, శాప కఠ అగస్య మహరి, జాజి 
యనా ol 

నహుషుడు చంద) వంశప్త రాజు అత డనేక యాగము 

లొనరించ పుణ్య ఫలముశజే స్వ ను చేరెను, అప్పుడే “ఇం(దు 
డు” వృత్తాసురుని చంపుట కాల ముగా [బహ్మహత్యా పాపము 

నంటుకొన గా విమోచనార్థము పదవీ త్యాగ మొనరించి ఠహన్య వర్త 
నమున జీవించుచుండెను, అవ్వడు దేవర్షుల కోరికతో నహుషుడు 
“90 [ద పదవిని చేపబ్టెను, కాని యైశ్వర్యమదముతో వి వేకళూన్యుడై 

బాహ్మణజోత ములు (మహర్జులు మోయగా బిహ్మరథము నెక్కి. 
వారిని నవమానింజచెను. వారిలో “అగస్త్య మహార్షి నహుషు నర్తన 
మునకు రోసి 

అ వె! “అత్యుగ్రాహి వగు మని” (119) శపించెను. 
నహుషుడు మహర్షి పాదముల మీద పడెను. అగస్త్యుడు నహుమనికి 
పూర్వస్మతి యుండు నట్లును, బలవంతమగు సత్వ ములు నహుషు 
నెదుట బలహీన మగు నట్లును వరము లొసంగెను, మరియు నైవ 
రీని నహుషుని ప్రశ్న లకు _వత్యుత్తరముల నీచ్చునాడు శాప విమో 
చనమగునని కూడ నను[గహించెను, 

_ పాండవుల యరణ్య వాస సందర్భములో నహుషుడు వదివేల 
గజముల బలము గల థీముని సట్టు కొని బంధించెను, ఆ సంర్భ 
నులో ధర్మరాజు నహుమునికి వత్యుత రము లొసగగా శాసవిమో 
చన మైనది. 

బుస కొట్టుట సర్పలక్షణను. అధికార మధాంధుడు సర్పము 
వలె బుసకొట్టుట సహజము. నహుషుని యైశ్వర్య మదమే యతని 
సర్పజన్మమునకు కారణము, చంద్రవంశపు రాజునకు మరియొక 
చందం వంశపు రాజుచే శావ విమోచనము కలుగుట విశేషము, 
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4ఓ.2.2.9,2, గజ కచ్చ వ జన్మలు 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది పర్వము” 

ద్వితీయాశ్వాసములో (86-78) గలదు. అన్న దమ్ములై న విభావస 

సువికీకులు పరస్పరము శపించుకొనినవృ తాంతములో గజ కచ్చ వ 

శాపము లున్న విఇరువురును శాప కర్పలే, శాప ఫలముల నిరు 

వురును ననుభవించిరి, 

విభావస సు(పతీకు లన్న దమ్ములు, తం [డి మరణానంతరము 

విభాసుడు పితృసముడై గృహ కార్యములను చక్కదిద్దు చుండెను, 

కాని సుపితీకు డొకనాడు పిషతార్జితమును సమ విభక్తము గావించు 

మని సోదరుని గద్దించెను. విభావసుడు శమ్ముని మీద కోపించి 

కం॥ “ఏనుగవై. యుండుమని” (67) శపించెను. 

అడిగి నందుకే యాగ9హించిన యన్న ను చూచి తమ్ముడు 

కం॥ “కూర్మము వగుమని” (47 వీభావసుని శపించెను, 

జన్మ విపర్యయము నందినను వారు పూర్వ వైరమును మరువక 

కలహించుకొని చివజకు గరుత్మంతునికి నాహార మెరి. 

సోదరులు పరస్పరము శపించు కొనిరి, కాని విమోచనమును 
వేడుట వారిరువురును పట్టించుకొన లేదు. చివణకు కశ్యపాత్మ జుడగు 
గరుత్మంతుడు వారిని భక్షించెను, 

తిక్కన భారతభాగము “ఆనుశాననిక పర్వము” ప్రిథమాళ్వాస 

ములో (220.227) మథుకై టభులను రాక్షసులు వరస్పరము శపించు 

కొని గజ కచ్చప జన్మముల నెత్సి నట్లును, వాటి నాహారముగా తీసి 

కొను మని కశ్యప మహర్షి తన కుమారుడగు గరుత్మంతునికి తెలిపి 
నట్లును, నితడట్లు చేసినట్లు రచించెను, 
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dr, 29 [గాహజన్మ 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ థారతభాగము “ఆది పర్వ” 
మష్టమాశ్వా సములో (6౬189) గలదు, వంద లఅతాది *“అప్పరసలు” 

మంసలి జన న్మ గ సతుట శాప విషయము, శావ కర “అగ్ని కలు 
కాజీ 

అవా 

డు డను బాభీహ్మ ణు థి 

“వంద, సౌరఖేయి, సమీచి, బుద్చుద, లత” అను వారు “అప్ప 
రసలు”, వారు దిక్పాలక లోకముఐను సందర్శించి భూలోకమున నడు 

గిడిరి, వారొక వనములో తపమును జేయు “అగ్ని కల్ప్బు” ని రూప 

సొభాగ్య తపోనిష్టలను గుర్తించి తపో భంగమును చేయ సమకట్టిరి, 

ఆ ముని యెదుట నృత్యగిత పరిహాస (వసంగములను చేయుచు. 

నాతని నాకర్షింప సమక ్ టీరి, కాని “అగ్ని కల్ఫు”ని తపోనిష్ట చెదర 

లేదు, అవ్బు డా దేవకన్యలు శృంగార రసోచిత సల్లాపముల నొన 

ర్పుచు వికారముగా పీవర్శించిరి. అస్వ్పుడు తపోభంగమైన “అగ్ని 

కల్పుడు” వారిని 

వ॥ “మహా [గాహంబులుగా” (108) శపించెను, 

వారు ముకుళిత హస్తులై క్షమా భిక్ష నర్గించిరి, జలాశయము నుండి 

యెవడు కడతేర్చునో యవ్వుడే వారికి శాపవిమోచనమగునని యను 
(గహించెను, _చివఅకు ధనంజయానుగ9హము వలన శావ విముక్సి 

కలిగినది, 

మొసలి పటు భలూకసు పటు మొదలై నవి జగ క సిద్ధములు, 
రు sa) [యు 

శాంత స్వభావుడని తెలిసినను తవు ఏవైపు తిప్పుకొనుటకై “అవృరస”లు 

వేసిన _వయుత్న ములు మొసలి పట్లు వంటివే, అందు వలన వారికి 
యి 

[ల 

గ్రాహ జన్మ సముచితము. 

శాప _పదాత శాప వీమోపన పద్ధతిని సూచించుట సహజము, 

కాని యిక్కథలో నారదుడు “అవర ని” లతో 
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కం॥ “జన నుతుడు పాండు తనయుండు 

ధనంజయు డశేష తీర దర్శన కాంగ్షం 

జనుదెంచి మీకు దయ న 

మ్ముని చెప్పిన యట్ల శాప విమోక్షము సేయన్” (162 

అనుట చిత్రము, 

4.2.2.8. కీటక క వన్న 

మూశ్వాసముల “228 గలదు. గిస్తుడు కీటక మగుట శాప విష 

యము, శాప కర్త భృగు మహర్షి, 

గ౦స్తుడు రాక్షసుడు, . అతడు భృగు మహర్షి భార్య నపహరిం 

చెను. అంత నతడు కోపిలబెను: 

వ॥ _ “తదియ శాపంబున గీటంబయై యొండెను.” (24 

(గస్తుడు శావ విమోచనార్థ మర్ధించెను, అంత నతడు పరశురాముని 
వీళ్లణములతో శాప విముడి, 

వుయ్యెను, 

యుగునని శాసించెను, గరిస్తుడు కీటక 

కర్ణుడు వరతరాముని శిష్యుడై విద్యా రహస్యముల నెటింగెను. 
ఒకనాడు కర్రని తొడలపై పరపరాముడు సేద దీర్చుకొను చుండెను, 
ఇదియే తగిన సమయమని కీటకము కర్ణుని తొడను తొలచ సాగెను. 

రక్కము స్రవించి వపివహించెను. అది వరజరాముని శరీరమునకు 

చల్లగా తగిలెను, పరతరాముడు మేల్కొ చెను, రక్కపంవాహము 

నకు కీటకము కారణమని కర్ణుడు చూపించెను, పరజురాను సందర్శ 
నముతో శావ విమోచనము కలిగినది, 

దుష్టుడు తప్పును చేయుట సహజమే యైనను సజ్ఞను డా దుష్టునీ 

పాప ఫలము మరియొక మహాత్ముని సందర్శనము వలన తొలగు 

ననుట యిందలి విశేషము. 
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hae శునక జన్మ 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము కొంత్ ఏ పర్వము ఎ తృతీ 

యాశ్వాసములో (1-8౧ గలదు, తనక మనేక జంతు రూపనులను 

పొంది మబిల శునక మగుట శాప విషయము, శాప కర్త రొక 

ముని, 

ఒక ముని యాశమములో ననేక జంతువు లుండెను, నాటీలో 

నొక తనక మా మునిని భక్షి శ్రద్దలతో సేవించు చుండెను, ఒకనాడు 

చిబుతపులి యా కుక్కను తటునుగా నది. ముని దగ్గరకు పరుగెత్తు 

కొని వచ్చెను. అప్పు డా ముని తపశ్శక్తితో నా కుక్కను చిజుత 

పులిగా మార్చెను, అట్లీ పులి తలుమగా పులిగా “ఏనుగు” తజుమగా 
“ఏనుగు”గా, సింహము పెంటాడగా సింహముగా, శరభము తటుమగా 

శరభముగా మారె రను, శరభ రూపమున నున్నప్పుడు దురాలోచ 
నతో నా మునినే వధింవ నెంచెను, అప్పు జా ముని యగ్దాని యాల్ 

యున్నత స్థితి యెలుగుే మున్న పోలె 

గుక్క యయి యుండు గార (98) అని పలికెను 

వేంటనే యా శరభము శునకమైనది, 

జంతువులలో వెనుకటి గుణము నేమాతము నూర్చు కొనలేని 

జంతువు శునకము, బలోపొయ నములు తోడై నవుడు మునిని చంప 

చెంచుట యద్దాని యాలోచనా విధాన నుందలి హైన్యమే, 

కది దల్క,ర. కృకల (తొండ జన్మ 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగము “అనుశాసనిక వర్షము” 
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ద్వితీయాశ్వాసము లో (418.487) గలదు, నృగు డను రాజు కృకల 

(కొండు జన్మము నెత్తుట శావ విషయము. దీనికి నతని _పమేయ 

మేమాత)ము లేకుండ జరిగిన పొరబాటు కారణము. 

నృగు డను రా జొక గోవును నొక యుత్తృమ (వాహ్మణునసీకి 

దానముగ నిచ్చెను. అది మేతకు వెళ్ళి రాజుకు చెందిన గోగణమ.లో 

కలిసెను. మరియొక పర్యాయము రాజు గోపును దానము చేయు 

నప్పుడు పొరఠదాటున నా గోవునే గోపొలకులు తోలుకొని వచ్చిరి. 

రాజు కూడ తెలియక యా గోవును మరియొక |బాహ్మణునికీ దానము 

చేసెను. తరువాత మొదటి (వ్రాహ్మణుడు మరియొక |వాహ్నణుని 

నింట నున్న గోవును తనదిగ గుర్తించి చెప్పెను. రెండవ (బాహ్మణుడు 

దానిని రాజు తనకు దానము చేసినట్లు చెప్పెను. ఇరువురును రాజుకు 

విన్న వించిరి, రాజు బాధపడి మొదటి | బాహ్మణునీకి చాల గోవుల 

నిచ్చెదనని వఠికెను, కాని యతడు సమ్మతించ రేదు. రెండవ 

భాహ్మాణుఢడును సమ్మతించ లేదు. 

కొంత కాలమునకు రాజు మరణించి యముని డగ్గరకు వెళ్ళెను, 

పాప పుణ్యములలో దేనిని ముందుగ ననుభవించెదవని యముడు 

రాజు నడిగెను, పొపమునని రాజు ఇప్పెను, వెంటనే రాజు తలకి9ందుగ 

భూమిపై వడునప్పుడు యముడు దయా బుద్ధితో 

తే.గి॥ “వాసుదేవు డనేక సంవత్సరముల 

కథిప నీ యున్న చోటికి నరుగుదెంచి 

యుద్ధరించు నిన్నిట నిత్య సిద్ధ సౌఖ్య 

మైన లోకమునకు జను దనఘ నివు” (484) 

అని చెప్పెను, ఆ మాటలతో న్యగుడు భూమి మీద పడెను. కృకలొ 

(తొండ) రూపు డయ్యెను, ఒకనాడు దై వదత మేన చిద్వర్వనముతో 

“ద్వారవతి” అను నూరు సమీపమున నొక బావియందు బృహత్మరీర 

థారియై కాలమును గడప సాగెను. దారిన పోవు జనులు దాగిని 
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చూచిియద్దాన నీరు కలుషితమగునని తలచి వెలుపలకు తీయ ప్రాయ 

త్నించిరి, లాభము లేక పోయెను. లీకృష్ణునికి తెలిపిరి, అతడు పెళ్ళి 

దానిని ప్రశ్నించెను. అది “ఏను నృగుడొనని చెప్పెను. అతని దుర 

వస్థకు కారణమును థ్రీకృష్ణు డడిగెను, తన పొరబాటు గోదాన మం 

దలి విపర్యయమే యని ఇప్పి, నీ *కతము వలన పావ విముక్తుడ 

నైతి” నని చెప్పి, విమానములో నుక్తమ లోకములకు వెళ్ళెను, 

పొరబా దెనను, గీహపాదై నను తెలియక చేసినను తెలిసి 

చేసినను తప్పే యగు ననియు దాని ఫలితమును తప్పించు కొన 
లేమనీయు నీ వృత్తాంతము వలన తెలియు చున్నది. 

4.2.2 8,7. వకుల జన్మ 

_ ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అశ్వ మేధ వర్వము” 

చతుర్గాశ్వాసమ' లో (218-284) గలదు, జమదగ్ని మహర్షి నకుల 
య 0 

మగుట శాప విషయము, శాప కర్ణ లతని పితృ దేవతలు, 

జమదగ్ని ముని పిళ్ళ కాల్యార్థము స్వయముగా హోమ ధేనువు 
పాలను పితికి కొత్తకుండలో భద పరచెను, కాని జమదగ్ని చిత్త 

మును వరీక్షింవ గోరి [కోధాధి దైవము మానవాకారముతో నచట 
(పత్యక్షమై [పామాదికముగ పడవైచి న బ్లా భాండమును నేల 

దొరలించెను, కాని జమదగ్ని కనుక వహించలేదు. (కోధాధిదై వము 

జమదగ్ని సహనమునకు మెచ్చుకొనుచు తా నోడికిననీ పలికెను, జము 

దగ్ని పిశృదేవతలు కోపగింతురు, కనుక తక్షణమే వెళ్ళుమని (క్రోధో 

ధిదైవమును వేడుకొనెను. కాని పితృదేవతలు పొల కుండ దొరలు 

అను, జమదగ్ని సహనమును గాంచి 

చ॥ నీవు _శౌద్ద్ధంబునకు సంకల్పించి యుండి తద్దె కకల్యరిబు 

వుట్టిన నూరకుండి తని పలికి ముంగివయి పుట్టుమని” (£82) 

జసుదగ్నిని శపించిరి, 
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అవ్వుడు జమదగ్ని వారితో తవసికి కోవము తగదను నెపముతో కోథా 

ధిదేవతను కోపగించ లేదనియు, శాప విమోచనము నను|గహింపు 

డనియు పితరులను _పొర్థించెను, అప్పు డా పితరులు 

వ॥ “విదగ్ధ వివ సమూహం బొడం బడు నద్దీ యుచిత వాక్యం 

బుల నీ వెన్నడేని మహా ధర్మంబు కీ డని యాడికి నాడు నీకు 

శాప మోగ్ల్గం బగు నని” (204 ని స్టైశించిరి, 

ముంగిసయైన జమదగ్ని బహు కాలము జీవించి ధర్మరాజు 

“అశ్వ మేథ” యాగ సందర్భమున వెళ్ళి సక్తుపిస్థుని కథను విన్న 

వించను, ధర్మరాజాదు లొనర్చిన దానము సక్తుషిస్థు ముని ధర్మ 

మునకు సమానము కాదని స్పష్ట పటచెను, ఆ మహాముని “ఉంఛ 

వృతి” మహిమను గురించి చెప్పగా జమదగ్నికి శాప విముక్తి 

కలిగెను, 

L289, అవస్థా విపర్య యాత్మక శాపములు 

“అవస్థ” యనుమాటకు కాలకృత మైన స్థితి విశేషమని యర్థము. 

జా|గత్, స్వవ్న, సుషుస్తులు |త్యవస్థలు కాగా బాల్య, కౌమార 

యౌవన, వార్గకక్టములు చతురవస్థలు, దర్శనము, మనసంగమము, 

సంకల్పము, జాగరము, కార్యము, అరతి, అలజ్జ ఉన్మాదము, 

మూర్భ, మరణోద్యమ ములు దశావస్థలు, జ్వర సంతాపాదులతో చేర్చి 

ద్వాదశావస్థ లగును, ఏదియే మైనన కాలకృతమగు స్థితి విశేషము 

“అవస్థ” కాగలదు. ఈ “అవస్థా విపర్య యూక్మక” మగు శాపములు 

“అంధ వుహభారతము”న మూడు విధములు, ఇవి ఏ విద్యా 

విస్మృతి, డి ఆహార విపర్య యాత్మక శాపము, ల) గౌరవ రాహిత్య 

శావములు, 
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4,2,9,1. విద్యా, విస్మృకి శావములు 

నేర్చు కొనిన విద్య అవసరమునకు పనికిరాక పోవుటయో లేదా 
మరచుటయో యగుట యీ విఖాగమున చేరును. ఇట్టీవి “అంథ 
మహాభారతములో రెండు గలవు, మొదటిది సంజీవనీ విద్యా నిరువ 

యోగత్య్వము, రెండవది భార్గవాస్ర్ర విస్సృతి, 

42,8.1.1, సంజీవని విద్యా నిరుపయోగిత్వను 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భాకతభాగము “అడి పర్వము 

తృతీయాశ్వా సములో (88. 188) గలదు, సంజీవని విద్యా నిరువయో 

గిత్యము కచునికి కలుగుట శాప విషయము, శాస కర్త దేవయాని 

దేవతల గురువై న బృహస్పతి యొక్క కొడుకగు కచుడు రాక్ష 

సుల గురువగు వకాచార్యుని దగ్గర మృత సంజీవినీ విద్యను నేర్చు 

కొనుటకు వెళ్ళి శిష్యునిగా చేరెను, గురువు చెప్పిన వనులను _ద్ధతో. 

చేయుచు గురువుకును, గురువు కూతురగు దేవయానికిని పియ మైన 

వాడయె్యను. ఈ విషయము రాక్షసులకు నచ్చలేదు. త కాచార్యు 

చికి తెలియకుండ రెండు పర్యాయములు కచుని చంపిరి, కాని దేవ 

యాని పట్టుదలతో రెండు పర్యాయములును శు[కాచార్యుడు కచుని 

బ్రతికించెను. రెండవ పర్యాయము బితికించి నప్పుడు తప్పని సరిగా 

శుకా9చార్యుడు మృత సంజీవినీ విద్యను కచునికి నేర్చించెను. పిమ్మట 

కచుడు దేవ లోకమునకు వెళ్ళుటకు గురువు ననుమతిని పొంది దేవ 

యాని దగ్గర ననునుతి కొజకు వెళ్ళెను అవ్వు డా దేవయాని తా 

నతనిని |పీమించికినని పలికి పెండ్లి యాడుమని కోరెను, గురువు 

కూతురు సోదరితో సమానమను నీతిని కచుడు చెప్పి తిరస్కరించెను* 
అందుకామె కోపించి 

వ॥ “నీవునా మనోరథంబు వీఫలంబుగా జేసిన వాడవు నీకు 

సంజీనని వని సేయకుండెడు మని శాపం బిచ్చెను” (189 
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వెంటనే కచుడు “_బాహ్మణుడు వివాహ మాడకుండు గాక” అని జివ 

యానిని శపించి వెళ్ళేను. 

తనకు చాల సన్నిహితులుగా నున్నవాడు తన యభ్యర్థనను 

సమ్మకించన ప్పుడు పురుషుని కంచె స్రీ యెక్కువగ సహనమును 

కోల్పోవును, అందులోను కాబోవు దాంపత్య (పేమ విషయములో 

స్త్రికి నింకను సెప్మ్కువ సహనము తగ్గి కోప మెక్కువై యంత వరకు 

నా వ్యక్తి బాగును కోరిన యామె తన కతడు పూర్తి బద్ధ శ్యతువగ 

భావించి యతని నాశనమునకు (పయత్నించు ననుట యీ శాప 

విషయము తెలుపుచున్నది. యుక్షాయుక ములను మరచి ప్రి షురులు 

'పెంచుకొ నుట, యట తగదను కోపముతో పురుషుడు శపించుట లోక 

ప్రై జము, 

4 ఓ81.5. భార్గవాస్త్రు విస్బృతి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము కర్ణ పర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములోను (87.80, 3841348), శాంతి పర్వము (పథమాళ్యా 

సములోను (18-57) గలదు. భాగ్గవాస్త్ర ్యపయోగ విస్మృతి కర్ణునకు 

కలుగుట శాప విషయము. శాప కర్త పరథరాముడు. 

కర్ణుడు ధనుర్విద్యా గహణార్థము తాను (బాహ్మణుడనని చెప్పి 
వరతరాముని శిష్యు డయ్యెను, పరతరాముడును కర్ణునికి భార్గవ 
బిహ్మాస్త్రముల  ననుగహంచెను. ఒకనాడు పరతరాముడు కర్ణుని 

తొడపై తలనుంచుకొని పడుకొని విశమించు చుండెను, కీటక 
మొకటి కర్గుని తొడను తొలచ సాగెను. పరశుర' మునికి నిదాాభంగ 

మగునని కర్ణుడు కదల లేము. రక్తము (వహించెను. ఆఅ రక్త 

స్పర్శకు పరశురాముడు లేచి కారణమును తెలిసికొని, సహనము 



బ్రాహ్మణుల కుండదని “నీ వెవ్వడవి తెలుసు” మని _వశ్ని ంచెను, 

కర్గుడు తన నిజ వృతాంతమును తెలి పెను. అప్పుడు పరశురాముడు 

కోపించి 

వ॥ “కపటంబున బిహ్మాస్ర్రంబు బరిగిహించి తది నీకు వలయు 

కాలంబున దోవమియు మృత్యు వాసన్నం బై_నం దోచుటయు 

నాపద ముట్టిన యెడ భార్గవాస్ర్రంబు దోపకుండుటయుం గలి 

గెడు మని శపించెను.” (88) 

అర్జునుడు కర్ణుని చుట్టుము ట్టిన ప్పుడు భార్గవ బ0హా 2త్రములు కర్ణ 

నికి వలిదు. 

ఈ వృత్తాంతమున నిరువురి దోషము లున్నవి, ఒక వర్ణము 

వారికి విద్యను నేర్చుదుననుట పరజరామునికి తగనిది, కపటముతో 

విద్యను నేర్చుట కర్ణునికి తగనిది. సచ్చిమ్యుని పోగొట్టుకొనుట పరత 

రాముని వంతుకాగా, నేర్చిన విద్య నిష్ప్రయోజన మగుట కర్గుని 

వంతై నది. 

42.32, అహార & విపర్యయాత్మక శాపము 

ఆహారపు టలవాట్లు వ్యక్తి స్వభావము ననుసరించినవి, ఏ వ్యక్తి 

యైనను శాపము వలన విరుద్ధమైన యాహార సేవనము చేయవలసి 
వచ్చుట యాహార వివర్యయము కాగలదు, “ఆంధ మహాభారత 

మున నిట్టి శాప వృత్తాంత మొకటి గలదు, 

శల్మాషపొదుచి మనుష్య మాంస భక్షణము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ ఖారతభాగము “ఆది పర్వము” 

సృమాశ్వాసములో (2,91,111 117) గలదు. మనుష్య మాంస భక్ష 

5 కల్మాషపాదునకు కలిగిన శాప విషయము, శాప కర్త ఏ శక్తి, 

చి ఒక బొహ్మణుడు, 

ఫ్ర ల్ 
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కల్మాషపాదుడు “బకాంకు” వంశపురాజు, అత డొకనాడు పేటకు 

వెళ్ళి యలసటను తీర్చుకొనుటకై తన పురోహితుడగు వసిష్ట మహర్షి 
యాశ్రమమునకు వెళ్ళు చుండెను. దారిలో వసిస్టుని జేష్ట పుతు)డగు 
“శకి” యెదురయ్యెను. కాని యతడెవరో కల్మాషపొదునకు తెలి 
యదు. కనుక రాజోజితాహంకారముతో దారి తొాలగుమని రాజు “శక్తి” 

నాదేశించెను, కాని యుచితోకులు పలికినచో (వాహ్నణోత్తములు 

దారి తొలగుదురని “శకి” పలికెను, తన మాటకు నెదురాడిన “శ క్రైగని 

రాజు కట్టెతో కొట్టెను అస్పు డా “శకి” క్రోపించి 

వ॥ “నీవు రాక్షస భావంబున నకారణంబ నాకు నికారంబు సేసితి 

కావున రాక్షసుండ వయి మనుష్య పిశితం బశనంబుగా నుండు 

మని శావం బిచ్చెను” (119) 

అప్పు డౌ రాజు “శకి "ని వసిష్ట పు_కుడని గహించి శాప వ్యపా 

యమును | పసాదింపుమని (ార్థించ దలచిన సమయమునకు విశ్వా 

మి|తుని మాయోపాయము చేత రాజులో కింకరుడను రాక్షసు డాచే 

శించి యుండుట వలన నడుగలేక పోయెను, శాప (పభావమువచే 

నతడు మనుష్యు మాంస భక్షణమును చేయుచు రాజ్య పాలనమును 

పేయు చుండెను, 

తరువాత కొంత కాలమునకు నొక [(వాహ్మణుడు తనకు మాంస 

భోజనము కావలయునని కల్మాషపొదుని నర్థించెను. అందుకు రాజు 

సమ్మతించెను. కాని కారణాంతరము వలన నతని కోరికను మరచి 

పోయెను, అర్థరాత్రి సమయమున ,బాహ్మణుని కోరిక రాజుకు గుర్తు 

వచ్చెను, రాతి యగుటతో రాక్షసభావము నావహించుటవే మనుష్య 

మాంసముతో భోజనమును బాహ్మణునికి పెబ్టుమని వంట వాని నాదే 

శించెను. అతడు వథ్యస్థానమునకు వెళ్ళి మానవ మాంసమును 

తెబ్ని వండి పెట్టెను. బ్రాహ్మణుడు దివ్య దృష్టితో చూచి దానిని 

మనుష్య మాంసముగా నెటిగి రాజు పె కోపించి 
మా 
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కం॥ “తివిరి యభోజ్యం బగు మా 

నవ మాంసముతోడ భోజనము పెట్టిన వా 

డవు నీవు మనుష్యాదుడ 

వవు నుని” (16) శాపము నిచ్చెను, 

తరువాత కల్మాషపాదుడు “శక్తి” దగ్గరకు వెళ్ళి యతని వలననే యట్టి 

శాపములు కలిగెనని యతనిని చంపి తినెను, తరువాత విశ్వామిత్ర 

_పీరితుడై వసిష్ట వు|తుల నందరిని చంపెను, 

అహంకారము వలన కలుగు కీడులను గురించి చెప్పుట యా 

"4 

శాప ప్రయోజన మ", 

4,2,8.9,. గౌరవ రాహిత్య శాపము 

గౌరవ రాహిత్యమునకు సంబంధించిన శాపము “ఆంధ మహా 

భారతమున నొకటియే కలదు, 

దీర్ణశముని శాపము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భాకరతభాగము “అది పర్వము” 

చకుర్ధాశ్వానములో (227-280 గలదు. భర్త లేని స్త్రీకి గౌరవ రాహి 
త్యము కలుగుట శాప విషయము, శాప కర్త దీర్ణ తము డను బాహ్మ 

ణుడు, 

దీర్చత ముని భార్య ([వదధ్వీఓణి, ఆ యిద్ధరిక పెక్కం(డు 

సుతులు, బృహస్పతి శాపము వలన పుట్టుకతోనే దీర్హతము డంధు 

డయ్యెను. వివాహత్పూర్వము భర్తను గౌరవించిన పద్వేషిణి సం 

తాన |పొవ్హ్య్యనంతరము చులకనగా చూడసాగిరి, దీర్ణతము డామె 

ప్రవర్తనను మెచ్చ క నిరాదరణకు కారణము నడిగెను, భర్త మాటకు 

సమాధానముగ వ9ద్వేషిజి “వతి తాను పెండ్లి చేసికొనిన స్త్రీని భరిం 
చును, కావున భర, యయ్యెను. స్రీ పెండ్లియైన పిమ్మట పతిచే భరిం 
వబడును, కావున భార్య యయ్యెను. అలోచించినచో నివి మన యందు 
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వ్యతిరేకముగ నున్నవి, కావున నిన్ను నే తెల్ల కాలమును భరించ 

లేను. నీ వెచటికైనను వెళ్ళు” మని దయ లేకుండ కోపముతో 

చెప్పెను, అప్పుడు డీర్హతముడు స్రీలు నిర్ణయాత్ములనుచు 

కం॥ “వతి హేను లయిన భామిను 

అతి ధనవంతు లయ్యు గులజ లయు్యును ననలం 

కృత లయ్యొడు గృపణ వృతి నిదియు మొదలుగన్” 

(280) అని శపించెను, 

కారణాంతరము వలన భర్త శ్చ 

నప్పుడు భార్య యత నిని చులక 

మొక సాక్ష్యము, 

హీనుడై, సంపాదన రాహిత్యుడై 
గా చూచు సన్ని వేశమునకు నీ శాప 

చ 
[= 
న 

4,2,4. అనుభూతి విపర్యయాత్మక శాపములు 

“అనుభూతి” యనగా ననుభ వింవబడిన దని యర్థము, తా నెట్టి 

గౌరవ మర్యాదల ననుభవింప నలయునో యట్లుగాక మరొకరి గౌరవ 

మర్యాదల క్రై పాటు పడవలసి వచ్చుట “అనుభూతి వివర్యయ” మగు 

ను, ఈ యనుభూతి తన యాస హరణము, రూప విపర్యయము:, 

తనదగు వస్తు వినాశన క్లేశము కొవచ్చును, ఇట్టివి “ఆంధ వ 

భారతములో “ఆజు” గలవు. ఇవి 1) అనూరుని, ఓఏ నల మహారాజు 

ఫి వై శ్రవణ, ఏ) బక మునీం[ద, క విశ్వామిత్య్కి 6) గోలోక ధేను 

వుల శాపములు, 

1,241. అనూరుని శాపను 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది పర్వము” 

పిథమాశ్వాసములోను (158-160), ద్వితీయాశ్వాసములోను (2.7, 

47120) గలదు, సవతికి దాసివై యుండునునుట వినతకు కలిగిన 

శాప విషయము, శాప కర్త “అనూరుడు”, 

'ఆదధిను యుగమున కద్రువ వినతలు .ప్కుతార్జులై భర్హయగు 



4:7 

కశ్యపుని నారాధింభిరి, అతడు నరము లను కోరుకొనుడని యాదేశిం 

చెను, కదుువ పుత్ర సహ్శసమును, ఏనత వారి కంటె బలవంతులగు, 

పుత9ద్య్వ్యయమును కోరినది, కన్యాపు డనుగ9హించెను, కొంత, కొల 

మునకు వారికీ నండోత్నతి కలుగగా వారు నేతికుండ లలో పెట్టి రక్షించు 

చుండిరి. ఐదు వందల యేండ్హకు కదు)వ రక్షించిన కుండల లోని 

గుడ్లు విడిగెను. అందుండి “ఆదిశేషాదు”లు జన్మించిరి, సవతి పుతి 

భాగ్యమును చూచి వినత బాధ పడినది, తాను రక్షించు కుండలోని 

యొక గుడ్డును చిదునుగా “అనూరుడు” పుద్టెను. అతడు కోపించి. 

వ॥ “నన్ను సంసూర్ణ శరీరుం గానీక యండం బవియించిన 

యవినీతవు గావున నీవు నీ సవకికి దాసివై యేనూటిండ్లండు 

నుని శాపం బిచ్చెను” (7 

సుజియు వినత యడుగకనే యామెకు రెండవ యంఢమును రక్షిం 

చుమనియు, నందుండి జనించు మహా బల పరాకYమ సంపన్నుడు 

తల్లి దాస్యమును వాపుననియు చెప్పి సూర్యభగవానుని సారథిగా 

వెళ్ళెను. తరువాత పుట్టిన గరుత్మంతుడు “అమృత భాండమును” 

తెచ్చి యిచ్చుటజే వినతకు దాస్య విమోచన మయ్యెను. 

అసూయా, మాత్సర్యము లున్న వారు తగిన ఫలితము నను 
భవించకుండ తప్పించుకొనలేరను విషయము సృష్టమగు చున్నది, 

bb నల మహారాజు శాపము 

x స ఖభాదత ము జప $ ఠః వృతాంతము నన్నయి ఇ రతభాగము “అరణ్య పర్వము” 

ద్వితీయాశ్వాసములో (7,164.11) గలదు, శాపమునకు గురికాబోవు 

చ్యరి శనిజివత. కావ కర నల షునొరాజు, 
అటి అలి 

దమయంతి రెండవ స్వయంవరవమునకు వెళ్ళునప్పుడు బుతు 

పర్ణరాజు రథమును బాహుకుడు (నలుడు నడుపు చుండిన సమయ 

మున దారిలో నొక విఖీతక వృక్షము దగ్గర బుతువర్దుని “అక్షహృ దయ 
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విద్యను పరీక్షించుటకు నాగిరి. అప్పుడు బాహుకుని కోరిక పె బుతు 

పరుడు “అక్షహృ దయ విద్య”ను బాహుకునకు నేర్చించెను. పూర్వము 

నలుని నావేశించిన కలి (శని యప్వ్పు డా విద్యా (పథావముచే 

కర్కోటక విషమును |కక్కుచు వెలువడి నలునికి నమస్క”౦ంచి తనను 

గురించి తెలిపెను. అప్పుడు బాహుకుడు (నలుడు) కలి (శనిని 

చూచి 

నున్న” (180) 

కలి యా విషయమును గంహీంచి నలునితో 

యహి విషంబుచేత ననిశంబు దగ్గుండ 

వైతి నింక నాకు నలుగ వలదు” (180) 

వ॥ “నిన్నుం గీ ర్రించిన జనంబులు నా వలని భయంబు బొంద 

రు నాకుం గరుణింపు మ వెను” ec 

నలుడు శనిదేవత (పొర్థనను త్రీని 

వ॥ “కోవం బుడిగెను” (181 

మనిషిలోని ధర్మగిష్థకు, తేజో మహిమకు దేవతలు గూడ జంకు 

దురను విషయ మీ శాపము వలన తెలియు చున్న ది. 

కదిలి, వై శ్రవణ శాప వృతాంతము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎజ్జిన” భారతభాగము “ఆరణ్య వర్వము” 

'షస్టాశ్వాసములోను (267.266, సప్తమా శ్వాసములోను (151-169) 

గలదు, రావణునికి విమానాపహరణముూ కలుగుట శాప విషయము, 

శాప కర్త వెశ9వణుడు, 

అన్ని లోకములకు కరయగు (బహ్మాకు పులస్త్యుడు మానస 

పుత్రుడు, అతని కొడుకు వైశ్రవణుడు, వైశ్రవణుడు తన తండిని 
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వదలి తాతయగు [బహ్మనుద్దేశించి తపస్సును చేసి నలకూబరుడను 
కొడుకును లోక పాలకత్వమును, ధనేశ్వరశ్వమునుు లంకయను 

పురమును, శంకరునితో సఖ్యమును వరములుగా పొంది మహావిభూతి 

(సంపదృ్రకో వర్ధిల్లు చుండెను, అ.గుకు పులస్త్యుడు కోపించి తన శరీ 

రమునం దర్ధ్భభాగము నుండి వి|శవసుడను వానిని పుట్టించి, వై వై శవ 

ణునికీ కష్టమును కలిగించు మని చెప్పెను, ఆ విష యమును పై. శవ 

ణుడు తెలిసికొని విక వసుని దగ్గ రకు వెళ్ళి “మహాత్మా ! నేను నీకు 

పుతుడ నయదను. నన్ను కరుణింపు ” మని పలికి యతనిని సం 

తోష పజచి నృత్యగిత ఏశారవులై న పుషహ్పోత్కట, మాలిని, పొడ 

యను పేర్లు గల రాక్షస స్త్రీల నా వి|శవసునికి పరిచారికలుగా నీయ 

మించెను. మ్మిశవసునికి పుష్పోత్క్మట వలన రావణ కుంభకర్ణులున్సు 

మాలిని వలన విఖీషణుడును, పాక వలన ఖరుడు, శూర్పుణఖలును 

పుట్టిరి. వీరిలో విభీషణుడు తప్ప మిగిలినవారు దుర్మార్గులు. కొడుకులకు 

వి|శవసుడు చేద చేదాంగ ధనుర్వేదములను నేర్చించెను, ఒకనాడు 

విశ9వసునికి నమస్మరించుటకు గంధమాదన గిరికి వై భవముతో 

గొప్పగ వై |శవణుడ వచ్చెను, అప్పుడు రావణుడు వై (శవణుని 

సంవదకు నసూయపడి, వై శవణుడు సంపదను పొందిన విధానమును 

గురించి తెలిసి కొనెను. తరువాగ రావణుడు బీహ్మ నుద్దేశించి తప 

సును జేసి, “మానవుని చేత తప్ప నింకెవరి చేతను మరణమును 

పొందకండు” నట్టు వరమును బొంది యా వర గర్వముతో పై వై 

వణుని పెకీ యుద్దమునకు వెళ్ళెను, పవైశవణు డా విషయమును 

తెలిసికొని లంకను వదలి పెట్టి వెళ్యుచుండగ రావణుడు వెన్నంటి 

వై [శవణుని మానమును మంయు విమానము నపహరించెను, 

అప్పుడు వై |[శవణుడు కోపించి 

వ॥ “గురుండగు నన్ను నవమానించికివి గావున నివ్విమానంబు 

నీ పగతు పాలయ్యెడు మని శపించెను” (౫8) 

తరువాత కొంతకాలమునకు జరిగిన రామ రావణ యుద్ధములో 
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శ్రీరాముడు రావణుని చంపి, లంకా రాజ్యమును విథీషణునికి నప్ప 

గించెను, సీతాదేవి, లక్ష్మణ, హనుమంత, సు 1గివాదులతో కలిసి యా 

పుష్పక విమానములో “అయోధ్యకు” చేరెను. పిమ్మట నా పుష్పక 

విమానమును వై |శవణునికీ పంపెను, 

తండిని కుమారు, డన్నను తమ్ముడు గౌరవించక పోవుటవే 
© 

కలుగు ననర్థముల నీ శాపము విశదవటబచు చున్నది. 

1,2,4,4. బక మునీం[ద శాపము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శల్య పర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (142.145, 169, 168) గలదు, ధృతరాష్ట్ర డను 

రాజు రాజ్యములోని సకల జంతువులకు కష్టమును కలిగించుట శాప 

విషయము, శొప కర్త బకుడను మునీ, 

పూర్వము బకుడణు పేరు గల మునీంద్ర డొక యావును దాన 

ముగా నిమ్మని ధృతరాష్ట్ర డను పీరు గల రాజు నడిగెను, రాజం 

దుకు నంగికరించ లేచు. మరియు మునినే యథఃకరించి పలికెను, 

అందుకు ముని కోపించి 

కం॥ “హోమ మొనల్బను 

ఘృత నరమాంసముల నవసీకిం గీ డొదవన్” (186) 

దాని ప9భావము వలన రాజు రాజ్యములోని జంతువు లన్నియు 

నబుకబడిన యడవి వలె న్యూనత చెందెను. అప్పుడు రాజు భయా 

వడి యా ముని దగ్గరకు వెళ్ళి నమస్కరించి యనేక విధములుగ 

స్తుతించి యా మునికి ననేక యావుల నిచ్చి, తన కష్టములను తొల 

గించు కొనెను, 

అధికారాహంకారములను పక్కకు వెట్టి రాజు సమయ సందర్భ 

ములను బట్టి పవ ర్తించుట లెస్సయాని యీ శాపము విశదము చేయు 

చున్నది, 
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hb, 2.459, విశ్వామి[త శాపము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శల్య పర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (142.145, 163, 180, 168, 11) గలదు, శాపమును 

పొందినది సరస్వతీ నది. శాప కర్త విశ్వామిత్ర మహర్షి, 

ఏశ్వామితు9డు క్రతి9యు డు కన్యాకుబ్ద దేశవురాజు, ఇతడు. 

రాక్షసులను నాశనము చేయుటకు సైన్యముతో బయలు దేరెను, 
ర్ం 

దారిలో వసిష్ట మహర్షి యా్యశనుము దగర విడిది వేసిరి, వసిష్టుడు 
౧ 

తన హోమధేనువును రుచికరములగు వదార్థముల నడిగి వారికి. నాతి 

థ్యము నిచ్చెను. అందుకు మెచ్చుకొని విశ్వామితుు డా హోమ 

ధేనువు నిమ్మని వసిషఘ్టు నడిగెను, అతడు సమ్మతించ లెదు. విశ్వా 

మిత్రుని సైన్యము బలవంతముగా నా యావును తీసికొని పోవుటకు 

[(పయత్నించిరి, అప్పుడు వసిష్టుడు కోపించి “నీ బలమును పంపు 

మని యావుకు చెప్పెను. ఆవు తన నుండి గొవ్ప వీరులను పుట్టించి 

పంపెను, వారు విశ్వామితు9ని సైన్యమును నాశనము చేసిరి, విశ 

మి|తు డవమానమును పొంది రాజ్యపొలనను జేయుట మాని తప 

స్పును జేసి మహిమను పొంది వసిష్టుని చంపవలయునని భావించి, 

యట్లు చేయుటకు పూచెను, విశ్వామిత్రుడు బహ్మార్షియైన తరువాత 
యి 

నొకనాడు వసిష్టుని చంపుటకు సరస్వతీ నదిని నునస్సులో తలచెను. 

ఆ నది వెంటనే సొమ్యుమైన స్తీ రూవనులో (పత్యక్షమై “వనియేమి” 

అని యడిగెను, “వసిష్టుని నా దగ్గరకు తీసికొని రమ్మ”ని నదికి 

చెప్పెను. వసిష్ట పిశ్వామితు9ల తపో వై భవమునకు నామె భయవడి 

యా విషయమును వసిష్టునికి చెప్పెను. వళస్టు డామెళో “విశ్యా 

మితు9డు చెప్పి నట్లు చేయుము, లేనిచో శపించు”నని చెప్పెను, ఒక 

నాడు వసిష్టుడు సరస్వతీ నది దగ్గర తపస్సును బేసికొనుచుండగా 

నతడు కూర్చొనియున్న స్థలము నామె యపహరించి విశ్వామితు9ని 

దగ్గరకు తీసికొని వెళ్ళి యప్పగించెను, విశ్వామి తు డా నదిని స్తుతించి 
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వసిష్టుని చంపుటకు సాధనమును వెదకు చుండెను, అవ్వు డౌ నది 
విశ్వామిత్రుని వంచించి తన నీటి [పవాహముచే వసిష్టుని తొలగించెను, 

అందుకు విశ్వామితు9డు కోపించి యా నదిని 

వ॥ “శోణిత వాహిని వగు మని శపించెను” (170 

ఆ నది యట్లయ్యెను, ఆ నదిని దైత్యులు సేవించుచుండిరి, ఒక 

సంవత్సరము తరువాత కొందరు మును అచటికి వచ్చిరి, శోణిత 
వాహిని యగుటకు కారణము నడిగిరిం రక్త పవాహము కాకుండునట్ల 

నుగ్రహించిరి, తామే యందు స్నాన మాడిరి, 

కొందరు స్వసామర్థ్యము వలన మహోన్నతులు కావచ్చును, 

కాని వారిలో నిద్రాణమైన దుడుకుదనము మాసిపోదు. అది మాత్చ 

ర్యవిషయములో బహిర్గత మగును, 

42,486. గోలోక ధేనువుల శాపము 

ఈ పృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక వర్వము” 
తృతీయాశ్వాసములో (62.60) గలదు, భూలోక మందలి గోవులకు 

శాపము కలుగుట యిందలి పిషయము, శాప కర్తలు గోలోక మం 

దలి కామరూపిణులగు గోవులు, 

భృగు వంశ సంభవుడైన సుమిత్రని కడ నొక గోవు కలదు, 

_కమముగా దాని సంతతి హెచ్చెను, ఆ యావులు చిత్రవర్థ శోభిత 

ములు, ఒకనాడు సుమిత్రని గోవులు మేయు చుండిన సమీపమున 

గల సరస్సులో కామరూపిణులగు గోవులు కొన్ని స్త్రీల రూపములను 
ధరించి జలకీ9డలాడు చుండెను, వారిని చూచిన సుమి|తుని గోవులు 

“మీరెవ్వ”రని మనుష్య మాటలలో నడిగెను, వారు “మేము గోవుల” 

మని చెప్పిరి, “ఇటువంటి యద్భుతానుభవము మీ కెట్లు కలిగొనని 

మరల సుమిత్రని గోవు అడిగెను, ఆ స్రీలు “హవ్యకవ్యములకు నతిథి 
పూజలకు వారి యాహారములక్కు బ్రాహ్మణులకు పొల నిత్తుము, వారి 
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పనులను చేయుటకు మా పు్యతులను పంపుదుము, కావున మా సుకృ 
తముల కారణముగా మా కీ గొప్పదనము కలిగెను, మాకు గోలో 

కము లభించునని గోవులతో చెప్పిరి ఆ మాటలను వినిన సుమితు9ని 

గోవులు దీన ముఖములతో నా స్త్రీలను గోవులకు గోవులే గతి, కావున 

మాకును సుగతి కలుగున భుపొయమును చెప్పు” మని యడిగెను, 

అందుకు స్త్రీలు “రంతిదేవుడు చేయి సంవత్సరముల కాలము పాటు 

యజ్ఞమును చేయును, ఆ యజ్ఞమున గోవులను వధించును మీ రా 

యజ్ఞమునకు వెళ్ళుడు. అతడు మిమ్ములను వధించుటతో మీకును 

గోలోకము లభించు*నని చెప్పిరి, 

వెంటనే సుమితు9ని గోవులు రంతిదేవుని యజ్ఞమునకు వెళ్ళు 

టకు |పయలర్నించగా వాటిలో నొక గోవు “మనము సుమికుని 

ధనను కదా! అతని యనుమతి లేనిదే యెట్లు వెళ్ళ గలిమని పలి 

కెను, ఆ మాటలను వినిన యితర గోవులు “నుమితు9ని చంపు 

దుము, అప్పు డతడు కూడ గోలోకమునకు వచ్చును కదా!” అని పలి 

కెను. అన్ని గోనులును సుమి[తుని చంపుటకు వెళ్ళి భయపడి 

యతనిని కేజి చూడలేకుండ వెను తిరిగెను, అప్పుడు వాటిలో నున్న 

కొన్ని కపిల వర ధేనువు లితర ధేనువులతో “మే మతి (కూర చిత్తులము. 

అతనిని వధించెదము. మీరు మా కేమి మేలును చేయుదు”రని | పళ్నిం 

చెను. ఆ పాశ్నకు సమాధానముగ నితర గోవులు “సకల వర్ణ ధేను 

వుల సమూహమునకు కపిల వర్ణ ధేనువు శ్రేస్టముగ కాగలదనియు, 

కపిల వర్ల ధేనువును దానముగ నిచ్చినచో నూరు గోవులను దానముగ 

నిచ్చి నట్లుగా వరమును మీ కిత్తనుని పలికెను, అ మాటలకు కపిల 

వర్ణ గోవులు సంతోషించి కామ రూసిణులగుటబే రూపొంతరములను 

పొంది సుమితు9ని దగ్గరకు వెళ్ళి “మేము గోమాతలము. నీ గో సమా 

రాధనకు మెచ్చి వరము నిచ్చుటకు వచ్చితిమి, వరము నడుగు”ముని 

యతనితో పలికెను, అతడు వాటీని “ఎలప్పుడును గోవుల వలన 
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భక్తి స్నేహములు కలుగునట్లు వరము ని“మ్మని కోరెను. అతని కోరి 

కను వినిన యవి “అట్ల యయెడు గాక” అని పలికి యతనితో మరల 
“నీ కీ లోక మెందుకు? మన గోలోకమునకు రమ్ము” అని పలికెను, 
అతడు “నేను నా గోవులను వదలి వచ్చుటకు నర్హుడనా?” అని (సశిం 

ఇెను, వెంటనే యా కపిల వర్ణ గోవు అతనిని కొమ్ములతో పై కెతి 

యోగబలముచే నతని [పాణమును పోగొట్టి కశేబరమును భూమిపై 

పడవేసి కొమ్ములతో, కాళ్ళతో పిండి యగునట్లు చేసెను. ఆ విషయ 

ము నికర గోవులకు చెప్పెను, అవి సంతోషించెను, 

మరణించిన పిమ్మట గోలోకమునకు వెళ్ళిన సుమితు౨ని గోలోక 

మందలి ముఖ్యమైన గోమాత లాదరించి యతని గోవుల పద్ధతి నతనికి 
తెలిప, యతనికి గోలోకమే మంచిదని పలికి యతనిని సంతోష పజ 

చెను, పిమ్మట నవి బా|బాహ్మణుడై న సుమిత్రని చంపిన యన్ని 
గోవులకును 

వ! “మీ వంశం బకుచి వదనం బయ్యెడు మని శాపం బిచ్చెను” 

(80) 
శావపు మాటలను పినిన సుమి తుని గోవులు రంతిదేవుని దగ్గరకు వెళ్ళి 
సుగతిని. వేడి తమను యజ్ఞ బలి పథువులుగా చంపుమని మానుషమాట 
లలో నతనిని పార్థించెను,. అత డట్లు చేసెను, 

స్వార్థము బలీయము, అది పోషకులను గూడ లెక్క చేయదు, 
కనుక సజ్జనులు ధర్మార్థ మా స్వార్థ శక్తులను శపింపక మానరు, 

4ల,. స్వరూప వైకల్య శాపములు 

“రూవ” మనుమాటకు “ఆకార” మని సామాన్యార్థము. శాపము 

వలన రూప వైకల్య మేర్ప్చడుట యిందలి (వధో నాంశము, ఈ నైక 

ల్యము మూడు. రకములు. ఏ) యావద్దేహ ని అంగ, మర 

కాదులు వలన వై కల్యములు. 
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4.93.1. యావర్దేహ _వైకల్యము 

శాపము కౌరణముగా శాపగిస్తుని దేహము నంతట _ అనగో- 

సర్వాంగములందును వై కల్యము స్పష్టముగా గోచరించుట, ఇట్టిపీ 

“ఆంధ) మహాభారతము”న నేడు గలవు, ఇవీ 1) జరీత్వ, £) షరడత్యో, 
లి వ[కాంగత్వ, 4) వృద్ధిక్ణయత్వ ము, 5) దిగ్ధాంగత్వము, క్ర స్త్రీత్వ 
పాళిప్తులు. 

4.9.1.1, జరత్వ సిద్ 
థి 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది పర్వము 
తృతీయాశ్వాసములో (184-190) గలదు. యయాతి జరాభార పీడి 
తుడగుట యిందలి శావ విషయము, శావ కర్త శు ్రోచార్యుడు, 

యయాతి భార్య దేవయాని. శర్మిష్ట దేవయానికి దాసి. ఒక 

నాడు యయాతి వన విహాఠము చేయు చుండగా శర్మిష్ట యతనిని 

చూచి వలచినది, కోరివచ్చిన వారి పొందు ధర్మమని (పోత్సహించి 

నది. రాజు కాదనలేక పోయెను, శర్శిష్థాయయాతులకు “ద్రుప్య్యు, 

అను, పూరువు”లను ముగ్గురు కుమారు లుదయించిరి, ఒకనాడు దేవ 

యాని వన విహారమును గావించుచు దుహ్యాదులలో యయాతి పోల్రి 
కలను గుర్తించి తల్లిదంటడు లెవరని గద్దించినది, వాళు శ ర్మిష్టా 

యయాతులను చూసిరి, దేవయాని తండి కా విషయమును చెప్పి 
నది. శు్యకాచార్యుడు కోపించి యయాతిని 

వ॥ “నీవు యౌవన గర్వంబున రాగాంధుడవై నా కూతున 
కపియంబు సేసికివి కావున ఒరాఖార పీడీతుఠడవు గమ్మని 

శాపం బిచ్చెను (187 

యయాతి పాొర్ధంపగా కుమారులలో సెవరేని జరత్వమును స్వీకరించ 
దలచిన పునరోవనము వచ్చునని తెలియ జేసెను, 
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యౌవన మున్న ప్పుడే శృంగార రస విలాసములు, యౌవన 

గర్వముతో కామేచ్చతో ధర్మపత్ని దేవయానితో తృప్పి పడక శర్మిష్ట 

కోరికకు తలనొగ్గుట యకృత్యము, ఇల్లీ నెందరేని స్త్రీలను లోగొన 

గలడని శుకాంచార్యుడు యయాతిని శపించుట యుక్తము, శపించిన 

తరువాత గాని శు్యకాచార్యునికి దేవయాని గుర్తుకు వచ్చెను. కనుక 

కుమారులలో నెపరికేని జరత్వ మొసగి శృంగార విలాసముల ననుభ 

వింపు మని యాదేశించెను, 

4.8.1.2, షండత్వ సిద్ది 

| ఈ వృతాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆరణ్య పర్వము” 

[పథమాశ్వాసములో (887.968) గలదు, అర్జునుడు నపుంసకు డగుట 

శాప విషయము. "శాప కర్త “అప్సరస యగు “ఊర్వశి”, 

అర్జునుడు “ఇంద్రుని యాహ్వానము మేరకు స్వర్గమునకు వెళ్ళె 
ను. ఇందు డతనికి సకల గౌరవ మర్యాదలను చేయుటతో బా టతనిని 

సంతోష పెట్టుట'కై “ఊర్వ శని పంపెను, కాని “అర్జును” శామెను 

త్ర ల్లీ” యని సంబోధించెను.  ఊశ్వశికి నొడలు మండినది, స్వర్గ 

లోకములో వావి వరుసలు లేవనియు తాను “తల్లి” యెట్లగుదునని 
[పశ్నించినది, చం |దవంశ కర యగు పురూరవనికి భార్య యగుట 

వలనను, - “ఇందు?”నికి పరిచర్యను చేయుట వలనను, “తల్లి” వై తి 

వని “అర్జునుడు” చెప్పెను, వెంటనే “ఊర్వశి” కోపించి 

వ॥ “ఏను కామించి వచ్చిన నా మనోరథము విఫలంబు జేసిన 
వాడవు నీవు నుర్త్యలోకంబున మాన వర్ణితుండవై మానినీ 

మధ్యంబున నపుంసకుండవై యుండు మని శాపం బివ్చెను, 

(865) 

మరుసటి రోజు “ఇం ” డా వృతాంత మెటీగి మెచ్చుకొని యీ 

షండత్వ మజ్ఞాతవాస సమయముప నుపకరించుననియనుగ9హించెను, 
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ఈ వృతాంతములో మూడంశము లున్న ది, మొదటిది “అర్దు 

నుని శీల పరీక్ష, రెండవది యజ్ఞాత వేషధారణ, మూడవధి యతిథి 
గౌరవ విధానము, ఈ షండత్వ శావమే లేక్నుచో నజ్ఞాతవాససమయ 

మున “అర్జునుడు” మనుట కష్టము, 

1.8.1.8. వకాంగిత్వ సిర 
ర (313) 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారత భాగము “ఆరణ్య పర్వము” 
తృతీయాశ్వాసములో (ఓలి దగ 242) గలదు, గర్భస్థ శిశువునకు శాపము 

కలుగుట యిందలి శాప విషయము, శాప కర్త “ఏకపొదు” డను 

తాపసవ రేణ్యుడు. 

ఏకపాదుని భార్య సుజాత. ఏకపాదుడు సతత వేదాధ్యయన 

తత్పరుడు, శిష్యులకు పాఠ (పవచనములను చేయుటలో నిష్టాగరి 

పుడు, కొంత కాలమునకు సుజాత యంతర్వత్నియైనది. _ గర్భస్థ 
శిశువు తండి), తచ్చి ష్యుల వేదాధ్యయనమును (శద్ధతో _నాలకించు 

చుండెను, శిష్యులు నిదాషరాహిత్యము. వలన నపుడప్పుడు తవ్వులు 

చదువుటను గర్భస్థ శిశువు గుర్తించి తండి) నథిక్షేపించు రీతి పలికెను, 

అప్పుడు “వీకపాదుడు” కోపించి 

వ॥ “నీ వధ్యయనంబునకు వ|కంబుగా బలికితివి గావున నెనిమిది 

-. వంకలుగఠ శరీరంబుతో జన్మింపు మని కుమారునకు శాపం 

విచ్చెను?” (8) 

కొంత కాలమునకు శిశుపు “అష్టావక9” మూరియై జన్మించెను, 

తన పరిధిని తెలిసికొనక పోవుట శిశుపు దోషము, “తగుదు 

నమ్మా” యనుచు నధిక్షేపించుట బాల్య చాపల్యము, విద్యాతురులగు 

వారికి సుఖని[ద లుండకూడదను నీతిని చాటు వృత్తాంతమిది, శాపము 

నకు విమోచన ముండుట సహజమయు్య నీ కథలో వట్టిది లేకపోవుట 

గుర్తింపదగు నంశము. 
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4.9.1.4, వృద్ధి క్షయత్వము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శల్య పర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (142.15 గలదు, చం [దుని “అజుదెవులు” గొను 

నుని శాప మిచ్చుట విషయము. శాపకర్త దక్ష |వజావతి, 

అశ్విని, భరణి మొదలగు వారు దక్షుని కుమార్తెలు, దక్షుడు 

తన కుమార్తె లిఠకువది యెడుగురిని చం దుని కిచ్చి వివాహమును 

జరిపించెను. చంద్రుడు రోహిణి వట్ల నత్యంతానురక్తుడై. యితరు 

అను చూడలేదు, ఈ కారణము వలన శినిసిన “అశ్విన్యాదులు” 

తండికి తమ యావేదనను తెలిపిరి. దక్షుడు చం|దుని మందలిం 

ఇను. అయినను చందునిలో మార్చు లేదు. మరల “అశ్విన్యాదు 

లు” శండి)ితో పిర్యాదు చేయగా దక్షుడు చందు)ని పై కీనిసి 

వ “అటు దెవులు గొను మని శపించెను” (144 

చం|దుడు శొవ కారణముగా కృశించెను. ఓషధులు నిస్సారము కాగా 

దేవతలు చందుని ముందిడుకొని దక్షుని కడ కేగి (పార్థించిరి, దక్షుడు 

భార్యల పట్ల సమానానుర క్షేతో నుండవలయునని సరస్వతీ జల 

నిధి సంగమ త్రీరజలముల నవగాహము వలన వృద్ధిక్షయావస్థ నొందు 

నని పలికెను, 

చందుడు తనంతట తాను శాప విమోచనమును కోరకుండుట 

యిందలి [పక్కేకత, దేవతల సం |పొర్థనమును దక్షుడు కాదనలేక 

పొవుట మరియొక విశేషము. సం 1పార్థనకు తల యొగ్గుటతో బాటు 

వనితలకు విప్రులకు నవమానమును చేయకుండు మని యాదేశించు 

టలో దక్షుని పితృ హృదయము వ్యక్తము. 

4.2.1.5, దిగ్గాంగత్వము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారత భాగమూ సౌప్తిక వర్వము ద్వితీ 

యాశ్యాసములో (88-88) గలదు. అశ్వత్థామ దిగ్గాంగు డగుట శొవ 

విషయము, శావ కర్తలు శ్రీకృష్ణ, నేదవ్యాసులు, 
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అశ్వత్థామ “తపాండోవము” చేయగోరి బ్రహ్మ శిరోసామకాస్ర 

మును వియోగింబెను. చివర కా యస్తో9వ పపంహారణకు నిరాక౭ం 

చను, అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు, 

వ॥ “బాల ఘాతి వగు నీకు నశనంబు దుర్హభంజై సహాయ 
రహితుండవై దుర్గంధ రక్త బున నంగరిబు దిద్ధం బగు 

చుండ మూడు చేలేండ్లు దిరుగుముో (88) అని “పంచె 

అప్పుడే వేదవ్యాసుడు కూడ 

తే,గి, “బాహ్మణుడ వయ్యు నిట్లు [కూరతీకు రోయ 

కస్మదీయ వాక్యంటుల నాదరంబు 

సేయ కీ పొవ కర్మంబు సేఫినాడ 

వచ్యుతుడు నల్కి నట్లుల యగుము నీవు” (87) 

అని శపించెను, 

పెద్దల మాటలను' మన్ని ంపకుండుట “అశ్వ జ్ఞామూ దోషము. 

[బహ్వశిరోనామకా స్త్ర సము నిషృలము కారాదు, కనుక “త్ర ర 

గర్భస్థ శిపవు మరణించిన ది. 

న. స్రీయశ్వ (పాప్పి శావములు 

ఆంధ్ర మహాభారతములో శాప వశమున. పురుషులు ప్రీలుగా 

మారిన కథలు రెండు, ఇవి 1D § స్తూ లకర్ష్క బ్ర భంగాస్వన వృతాం 

తములు, 

4,3.1.6. 1, సూలకర్థ వృతా తాంతను 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఊద్యోగ వర్వేము? 

చతుర్థాశ్వాసములో (360- 400 గలదు, స్థూ లకర్జునికి నిర్దిష్ట కాలాం 
తము వటకు' ప్రీశ్వ (పాప్పి కలుగుట శాప విషయము, శాప కర్త 

కుబేరుడు, ' 
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దు)వదుని కుమార్తె శిఖండి, శిఖండి కూతు రెనను ద్రుపదుడు 

కుమారునిగానే పెంజెను, _దశార్గదేశాధిపతియగు హేమవర్శ్మ కూతు 

రిని కట్టబెబ్టైను, ఆమెకు శిఖండి పుం స్ట్వముపై ననునూనము కలిగి 

నది, ఆ విషయమును దాసి ద్వారా హేవువర్మ గ్రహించి ద్రుపదుని 

కడకు దూత నంపెను. కాని దువదుడు మాటలతో కాలమును గడ 

పెను. హేమవర్శ దువదుని పై దండెత్తి వచ్చెను, తన వలన నిట్టి 

యనర్థము కలిగెనని శిఖండి భావించి యరణ్యమునకు వెళ్ళెను, స్థూల 

కర్గుడను యక్షుని గృహమున సాత్మహత్యకు సిద్ధమైనది. అపుడు 

స్థూలకర్ణుడు కరుణించి పది దినముల వజకు పుం _స్ట్వ్యమును శిఖండికి 

నొసగెను, శిఖండి పట్టణమునకు తిరిగి వచ్చి తన పౌరుషమును 

నిరూపించు కొనెను, 

అ మధ్య కాలములో కుబేరుడు పరివారముతో సూలఅకర్ణుని గృహ 

సీమలలో విహరింప వచ్చెను. స్టూలకర్ణుడు యక్షాధివతిని కలిసికొన 

లేదు, చివరకు యక్షులు స్థూలకర్ణుని యాకార వికారమును కుబేరునికి 

తెలిపిరి, అప్పుడు కుబేరుడు 

ఆ.వె॥ న. ఇంక నీవు, దాని కిట్టుల 

యుండు గాక” (2894 అని “తథాస్తు” అని పలికెను. 

యక్షుడు స్థూలకర్ణని యధార్థ విషయమును తెలిపిరి, అప్పుడు కుటే 

. రుడు, కరుణించి శిఖండి (పాణ మున్నంత వఖణకు స్రీశ్వము తప్ప 

దనియు న్నాపై పురుషుడగు ననియు నివృత్సిని తెలి పెను, 

పుణ్యమునకు పోగా పావమెదురగు ననుటకు నీ శావమొక 

యుదాహరణము, ఈ శాపమే లేకున్నచో భీష్యవధ కుదురదు. 

_490.1.62, _భంగాన్వన రాజు వృత్తాంతము 

: ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక పర్వము” 

. _పథమాశ్వానములో (286.808) గలదు. భంగాన్య్వనునికి స్ర్రీశ్వము 
"కలుగుట శాప విషయము, శావ కరి ఇందుిడు, 
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భంగాస్యను డను రాజు పుతులను పొందవలెనని తలచి “ఇం 

ద్ర”నికి నపిియముగ యజ్ఞము ను చేసి నూలు మంది..పు|తులను 

. పొందెను. సంతోషముతో రాజ్యపొలనను చేయుచుండెను, ఆరా జొక 

నాడు తన భటులతో కలిసి, గుబ్బము మీద వేటకు నడవికి వెళ్ళెను, 

అప్వుడు “ఇంద్ర ణ ణా రాజునకు " 

స] Pee దిగ్భా9ంతి వుట్టించి తేరకాడు. 

సను నట్లు: సేసెను” (£67) 

ఆ రాజు గుబ్బము మీద నొంటరిగ పయనించి భటులకు దూరముగా 

"నడవిలో వెళ్ళెను. దప్పిక కలుగ టచే వెదకి యొక సరస్సును చూచి 

గుజ్బము వీపు మునుగు నట్లు నీటి లోనికి నడిపి తానును. 

కం॥ yan తృష్ణ 'సెడం 

బాన [కియ యాచరించి భామినియై” (288) 

నీటి నుండి వెలుపలికి వచ్చెను. తన రూపము. మారి నందుకు .నాశ్చ 

ర్యవడి “ఈ ప్రీ రూవముతో నేవిధముగ రాజధానికి వెళ్ళుట” అని 
యాలోచించి, చివజకు రాజధానికి మరలెను, పుర (పజలు చూచి 

యాశ్చర్య పడిరి. భంగాస్వనుడు మంతు9లను పిలిచి యడవిలో 
జరిగిన విషయమును తెలిపి రాజ్యమును పుత్రులకు నప్పగించి 

యరణ్యమునకు తపముచేయ వెళ్ళెను. 
అచట నొక బుషి యామెను వివాహ మాడెను, వారికి నూలు 

. మంది పుతు9లు పుట్టిరి. వారి నామె రాజధానికి ఫిలిచికొని వెళ్ళి, మొదటి 

. నూజు మంది పుతు)లతో విషయ మంత టిని చెప్పి, రాజ్యమును రెండు 

. వందల మంది పాలించు నట్లుగ చేస 'యడవికి వెళ్ళును, ఇంద్రుడు 

తా నామెకు కలిగించిన కష్టమె వే మకనదని భావించి, సుుదటి నూటు 

"మందికి రెండవ నూజు మందికి భిద్మును కల్లించెను. వారు యుద్ధ 
మును చేసి యందరును మరణించిరి, అ విషయము తెలిసిన యామె 

నగరమునకు వెళ్ళి యాకోశించెను, అప్పుడు “ఇంద్రుడు” బ్రాహ్మణ 
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వేషములో నామె దగ్గరకు వెళ్ళి సానుభూతి వాక్యము లొడెను. అమే 

యతనికి తాను వేటకు వెళ్ళి నప్పటి నుండి జరిగిన విషయమును 

చెప్పెను, అప్పుడు “ఇందు” నికి దయ గలిగి తాను “ఇందో డే 

ననియు తానే యిన్ని కష్టములను కలిగించిన దనియు చెప్పేను, ఆ 

సాష్టాంగ నమస్కరించి శన తప్పును మన్ని ౦చుముని చను. 

ఇందు) డామె కోరినట్లుగ కొడుకులందరిని |బతికించెను, అమె స్త్రీత్వ 

మును స్థిరము చేసెను, 

రతి క్రీడలలో ప్రీ పురుషులకు సమాన భాగము. కోని తృప్ప పిలో 

ప్తరుషునికంటె స్త్రీకి వెక్కువయని కామశాస్త్రము చెప్పుచున్న ది, కనుక 

పురుషుడుగా తాను పొందిన సుఖము కంటె స్త్రీగా తాను పొందిన సుఖ 

ము మెండగుట వలననే భంగాస్వన రాజు స్ర్రీత్యమునే కోరుకొనెనూ 

క్ర, పై రెండు శావములు కూడ స్త్రీత్వ (పొప్పి సూచకముల్తై నను 

రెండింటికిని కొన్ని భేదము లున్నవి, - మొదటీ శాపములో స్త్రీత్వము 

తాత్కాలికము, పరిమితి ప్రయోజనము కాగా రెండవ శావములో 

' నిష్టదాయకము, స్వయాచితము నగు చున్నది. 

4.4.2. ' పాక్షిక “అంగ” వై కల్య శాపములు 

శాజే కారణముగా" శరిరాంగములలో నొకటి శాశ్వతముగా 

.. లేదా తాత్కాలికముగా మార్చు నొందుట లేదా భగ్న మగుట" లేదా 

నిరుపయోగ మగుట. కారణముగా గల' శాపములు. ఇట్టివి “అం|ధ 

' మహాభారతములో 12 గలవు. ఇవి1) శిరో భగ్నత, ఓ) వానర 

' ుఖత్వం శ్ర జన్మాంధత్వం 4) దృష్టి లోవ, క) జిహ్జో స్ఫూర్తి 

_రాహిత్య, 6) (పతీవ జిహగ్టి WE , ఫ్ర జిహగై మరలబడుట: 

3) బాహు భగ్నుత) ర్స్ హ స్పంభన, 10) 'ఊరు భగ్నుత, 

“11y. మూ (త ,పురోష నిరోధ, [౯ మృగ పక్షి సద్య జ శ్రే జన్మలు, 
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4.9.2.1. శిరోభగ్నత 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము |దోణ పర్వము చతు 

ర్థాశ్వానములో (811-881) గలదు. జయదగిథుని తల తునుమబడుట 

శావ విషయము, కావ కర్త వృద్ధక్షతు9డు. 

వృద్ధక్ష (తుడు సింధు దేశపు రాజు, అతని కుమారుడు జయ 

ద్రథుడు. అతడు దినదినాభివృద్ధి నొందుచుండగా “అశ రీరవాణి” 

వ॥ “వీడు సంగా9మంబున నేమజి తల దునుమంబడు నని 

యాడేశించెను” (820) 
అవ్వుడు వృద్దక్షతు డందరును వినునట్లు 

వ॥ “వీని మస్తకంబు మహిం బడ నెవ్వడేసె వాని శీరంబు శకల 

శతం బయెడు మని తన తపంబు బలిమిం బలికెను” (328) 

పిమ్మట నతడు తన కుమారునికి రాజ్యము నప్పగించి తపస్సున 

శకిగెను, 

భారత యుద్ధమున “అర్జునుడు” సైంధవుని తలను త్ఫ్రుంచెను. 

ఆపై థ్రీకృష్ణపేరితుడై పాఠపతాస్రమును [పయోగించెను. ఆ యస్ర్ర 

_వథావము వలన సై ౦ధవుని తల తపస్సు చేసికొను చుండిన యతని 

తండి) తొడ మీద పడెను. వృద్దక్షతు)డు వెంటనే లేచి తలను (కింద 

బడవై చెను. అప్పుడే వృ ద్ధక్షతు?ని తల నూలు ముక్కలయ్యను, 

భ విష్యత్మథనమునకు మాyతము “ఆకాశవాణి” కరి, పుతి 

మనుకార మే వృద్ధక్ష తుని శాపమునకు కారణము, కుమారున కెట్ట 

యాపద రాకుండుటకై వృద్ధక్ష తుడు తపస్సును చేసెను. ఆతపః 

ఫలితమే సైంధవుని నన్ని రోజులు కాపాడినదని యభి|పాయము, 

4,3.2.2, వానర ముఖత్వము 

ఈ నృతాంతము తిక్కన భారతభాగము శొంటి పర్వము పథ 
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నూశ్వా సములో (2,245_256) గలదు. నారద మహర్షి వానర ముఖు 

డగుట శాప విషయము, శొవక పర్వతుడు, 

నారద మహర్షి పర్వత లిద్దరును మామ యల్లుళ్ళ వలె పివర్తిం 

చుచు భూలోక సంచారమునకు సమకట్టిరి, పరస్పరము తమ యభి 

[పాయ గోపనమును చేయక మసలవలయునని కూడ వారు నీయ 

నుమును చేసికొనిరి. కాని సృంజయు డను రాజు నింట “సుకుమా 

రి”ని చూచిన తరువాత నారదుడు నియమమును తప్పెను, పర్య 

తుడు దివ్యదృష్టితో నీ విషయము బెటీగి 

వ॥ “పొజి గంహనానంతరంబ వానర వదనుండ వగుము అని 

శపించెను. (ఫి 

వెంటనే నారద మహర్షి 

న॥ “నీకు నాక లోకంబునకుం జనుట లేకుండెడు” అని పికి శాపము 

నిచ్చెను. 

సుకుమారిని వివాహమాడిన తరువాత నారద మహర్షి వానర వదను 

డయ్యెను, అయినను సుకుమారి భర్తృ సేవానిరతిని మానలేదు, 

కొంతకాలమునకు కానన సంచారమున నారద పర్వతులు కలిసి 

కొని పరస్పరము శాపో పసంహరణ గావించుకొనిరి, 

ళీ 

ఈ శాపములో ెండంచములు గలపుం వఎమదటీది సమయ భం 

గము _ తగదని భోధించుట, అంధ పది “వలపు” విషయములో కూడ 

సమయ నిర్ణయము సరికాదనుట. 

కీల 2. de జన్మాంధత్వము 

ఈ వృత్తాంతము నన్న యి భారతభాగము “అది పర్వము 

'చతుర్ధాశ్వాసములో (198.227) గలదు, ఉతథ్యుని భార్య మమత 
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శివవును “అంధుడె ” పుట్లుట శాప విషయము, శావ కర బృహగఎకి* డై” పుట్ట ర్త 

బృహస్పతి దేవతల గురువు. అతని సోదరుడు “ఉత థథీడు * 

ఉత భ్యుని భార్య మమత, అమె కొంత కాలమునకు నంతర్వత్ని 

యయ్యెను, ఆ కాలములో బృహస్పతి తన తమ్ముని యింటీకి 

నతిథిగా వచ్చెను, మమత 6ఎ౨దచందములకు ముగ్గుడెన బృహ 

స్పతి యామె నభిలషించెను, జని గర్భస్థ శిశువు “ఇది తగదని” 

యా కో9శించెను, అందుకు బృహస్పతి కోపించి 

వ! “నర్వ భూతేప్పితం బై న యిక్కార్యంబు నందు నాకు 

[(బతికూలుండ వయికివి గావున దీర్ధ తమంబు పొందు మని 

శాపం బిచ్చెను” (227 

శాప వభావఠబు పలన శిశుపు పుట్టు గుడ్డియై జన్మించెను. 

“దేవర న్యాయము” సంతాన రాహిత్య సమయమున పొటించ 
వలసిన విషయము. కాని మమత చూలాలై యున్న పుడు బృహ 
స్పతి కోరుట తగదు. ఉచితానుచితములను చెప్పుట శిశువుకు తగని 
కార్యభారము. కనుక దీర్హతముడుగా శావము నొందుట జరిగినది. 

4.9.2.4, దృష్టి లోపము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిపర్వ ము” సప్త 
మాళ్వాసములో (188.18) గలదు. కార్తవీర్యులకు దృష్టి పోన్ 
శాప విషయము, శాపళర్త చౌర్యుడు, 

కార్తవీర్యులు (కృత వీరుని కుమారులు తమ తం (డి ధనము 

చంతటిని యజ్ఞముల దక్షిణల రూవములో థార్గవులు (భృగు సంతతి 

వారు పీసకానీ దాచి పెట్టుకొనిర[) వారిని బాధ పెట్టిరి, కొందరిని చం 

పెరి, అప్పుడు భార్గపుల భార్యలు కొందరు హిమా రాలయవర్వ తో (వాం 

తమునకు వెళ్ళి దాగిరి, వారిలో నొకామె తన గర్భమును తన యూరు 
పునందు ధరించెను కార్తవీర్యు లా విషయమును తెలిసికొని యా 
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మును వెదకసాగిరి. అంతకు ముందుగనే నూలు సంవత్సరముల కౌల 

మూఠువునందుండిన శిశువు పుట్టి “హెర్యుడు” అను పేరతో పకాశిం 

చుచుండెను, కార్తవీర్యులు “జార్యు” ని చూచినపు డతని శరీర 

కాంఠిచే వారికన్నులు (గుడ్డివి యయ్యెను, తరువాత వారు “కార్యు”ని 

తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళి దృష్టి దానమును (పసాదింపుమని వేడిరి. జార్యునే 

(పార్థింపుమని వారికి నామె సలహా నిచ్చెను, వారు 

వ॥ “అతి భక్తులె యౌర్యుం | బార్జించి తత్స్రసాదంబున 

దృష్టులు వడసి చనిరి.” (189) 

భార్గవులు సంపాదించిన ధనము దోచుకొన్న ది కాదు, రాజ్య 

క్షీమము కొజకు చేసిన యజ్ఞాదులలో రాజులు సంతసించి యీయగా 

కూడబెట్టిన సొమ్ము, దానముగా నిచ్చిన ధనమును దాతలు మరల 

కోరుట తగదు, 

A829 జిహ్వాస్ఫూ ర్తి రాహిత్యము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఆనుశాసనిక పర్వ ము” 

తృతీయాశ్వాసములో (127.149) గలదు, కవ్పలకు జిహ్వాస్ఫూర్చి 

రేకుండ పోవుట శాప విషయము. శాప కర్త “అగ్ని దేవుడు”. 

పార్వతీ పరమేశ్వరుల వివాహము జగదానందదాయక మైనది, 

కాని తారకాసుర సంహారార్గము పు[తోదయము కాలేదు. దేవతలు 

వరల |బహ్మ నడిగిరి, |బహ్మ “అగ్ని ”ని (పార్థింపుడని యాదేశిం 

చెను. కాని “అగ్ని”ని కనుగొనలేక పోయిరి, కానీ కవ “అగ్ని” 

పాతాళ లోకమున కలడని తెలిపెను అంత నగ్ని కోపించి రావి 

చెట్టు యందు దాగుటకు వెళ్ళుచు 

EI శాప మిచ్చె జిహ్వాన్ఫూ 

లేక రసాలి వివేక మెడలి 

శగీ॥ యుండెడును కన్చలని” (148) 

ది 
జట 
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కాని దేవతలు నిర్జల రంధీములందు కప్ప గుడ్లున్న ను జలస్పర్శతో 
మరల (బకుకునని వరము నొసగిర. 

82న 
సృ వాక్కులేక వక చెక లాడుట యంగ పై కల్యమునకు చెం 

దిన శావము, 

ఓలిదిటి.. పిత్రీవ జిహ్వాపాప్పి 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము ) “అనుశాసనిక పర్వ ము” 

తృతీయాశ్వాసములో (127.148) గలదు, గజములకు జిహ్వతిరుగ 
బడుట శావ విషయము, శావ కర్న “అగ్ని దేవుడు”, 

దేవతలు “అగ్ని” దేవునికై వెదకుచుండగా. ఏనుగు రావిచెట్టు 

వైపు కను. సన్నను చేసినది. అందుకు “అగ్ని” కోపించి 

వ॥ “*గజంబులకు జిహ్వా దిరుగం బడ శపించెను” (140) 

కాని దేవతలు (పకీప జిహ్వా పాపి యున్నను సర్వరస సజ్ఞాన పూర్ణ 

మాననీయమై గజము జీవించు నట్లుగా నను గహించిరి. 

Urine జిహ్వ మరల బడుట 

ఈ వృతా తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనిక పర్వ ము” 

తృతీ యాశ్వాసములో (127.1487 గలదు, చిలుకలకు జిహ్య మరల 

బడుట శాప విషయము, శాప కర్న “అగ్ని దేవుడు”. 

దేవతలు “అగ్ని” దేవునికై యన్వేషణ సాదగించుచుండగా చిలుక 

శమీ వృక్షములో నతడు దాగి యున్నట్లు చెప్పెను, అంత “అగ్ని” 

కోపించి 

ఆ.వె, “జివహ$ మరల బడగ జిలుకల నగ్ని శపించెను” (147) 
లు 

కానీ దేవతలు చెవుల ఓంపైన పలుకులను ఛిలుకలకు వరముగా 

వనొసగిది, 



అగ్ని యాచూకిని తెలుపుట |దోహము, ఆచూకీని చెప్పుట 

వలన దేవతలకు సంతోషము. కనుక తమకై శాపములను పొందిన 
వారికి తగిన వరముల నొసగిరి, 

4.8.2.8, బాహు భగ్నత 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము శాంతి పర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (1517, 72.80) గలదు. కార్హవీర్యార్దునుడు బాహు 

భగ్న తను పొందుట శాప విషయము, శాప కర్ణ వసిష్ట మహర్షి, 

కార్త వీర్యార్టునుడు హైహయ వంశ క్షత్రియుడు, అతడు సహస్ర 
బాహుడు, అనంతాస్త్ర బల సమన్వితుడు, ఒకనాడు “అగ్ని” దేవుడు 

విచ్చేసి తన కాహారమును నిర్రేశింపుమని యడిగెను, అంత నతడు 

గిరి నగరారణ్య గామ ఖర్వటాదుల నాహారముగ నియమించెను. అగ్ని 

దేవుడు నిర్దిష్థాహారమును వశపరచు కొనుచు వసిష్టుడు లేని తటి నతని 
యా[శమమును గొల్బెను, వసిష్టుడు కోపించి “అగ్ని” దేవునికి 
రక్షకుడగు కారి వీర్యార్డునుని 

వ॥ “నీవు మదీయ తపోవనంబు పరిహరింపక గహను సామాన్య 

బుద్ధిం గాల్బితివి గావున నీ బాహుపులు రాముండు నజకు 

వాడనీ శాపం బీచ్చెను” (70 

తరువాత కొంత కాలమునకు కార్త వీర్యార్థనుని కుమారులు దుష్ట్లులై 

జమదగ్ని హోమధేనువును బట్టి తెచ్చిరి. కోపించిన పరశురాముడు 

దండెత్తి వచ్చి కార్తవీర్యార్డును నోడించి యతని బాహువులను నరికి 
వేసెను, 

వసిష్ట మహర్షి “అగ్ని” దేవుని పై కోపింపక కార్త వీర్యార్దునికి 
శాపము నొసగుట విశేషము, భృత్యుని యవరాధమునకు రాజేకర్శం 

కనుక శాపము సమంజసమే, అల్లి హోమధేన్వపహరణ దోషమునకు 
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పరతరాముడు కార్త వీర్యార్థనుని చంపుట మరియొక విశేషము, పుతు9 
లు చేసిన కర్మలకు తండిదే బాధ్యత, భృ త్య, పుత9 రక్షణమున 
కార్హవీర్యార్టునుడు శొదను వహీంప లేదని యఖి [పాయము, జూద జ ఢి 

482.9. హస సంభనము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగమ “ఆరణ్య పరము” 

తృతీయాశ్వాసములోను (186.197 తిక్కన భారతభాగము “అనుశాస 

[క పర్వము” పంచమాశ్వాసములోను (348.80) నించుమించు నొ కే 
విధముగా గలదు, దేవేందునిక హస్త స్తంభనము చేయుట శాప 
విషయము, శాప కర్త చ్యవన ముని. 

వృద్దుడెన చ్యవన ముని యువతియగు సుకన్యను వివాహ 
మాడెను, సుకన్య పతి సేవా వరాయణురాలై కాలమును గడుపుచుం 

డగా “అశ్వినీ దేవత” లాపె కడకు వచ్చిరి. వృద్ధుని వివాహమాడి 
యౌవనమును వృధాచేసి కొంటివనియు, తగిన యువకుని తెచ్చెదమ 
నియు విలోభ పెట్టిరి, కానీ సుకన్య తిరస్కరించినది, పైగా “అశ్వి 
నీ” దేవతల వ్యవహారమ:ను భర్తతో నునవి చేసినది, చ్యవనుడు “అశ్వి 
నీ”దేవతల మాటను వినుమని యాదేశించెను, సుకన్య యా మాటలకు 
సమ్మకతించినది. అశ్వినీ దేవతలుసు, చ్యవనుడును పయోష్ట సరస్సులో 
మునిగి యువకురై సుకన్య నెదుట నిలిచిరి, సుకన్య చ్యవను నెన్ను 
కొనెను. పునర్యావన భాగ్య పొప్టి ని కలిగించిన “అశ్వినీదేవత”లకు 
శర్యాతి చేయు యాగమాలో సోను పీథులను చేయుదునని చ్యవనుడు 
పలికెను. కాని శర్యాతి యాగములో నద్దానికి “ఇందుడు” సమ్మ 
తించక వ[జాయుధముతో చ్యవనుని చంప *ర్ధ మయ్యెను, అవ్వుడు 
చ్యవనుడు 

ఠం! eee వ|జయుడ భుజాసంభము సం 
—_ 
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యాగము నుండి “ముదు” డను రాక్షసుని సృష్టింపగా నతడు “అం 

దుగొని ఢీ కొనెను, అప్పుడు “ఇంద్రుడు” క్షమింపుమని వేడెను, 

చ్యవనుడు కరుణింపగా “ఇందు”ని హస్త స్తంభనము తొలగెను, 

చ్యవన మహర్షి తపశ్శక్తి తెలిసియు వ|జాయుధము నెత్తుట “ఇం 

దు”ని దోషము. 

4.8.2.10. ఊరు భగ్నుత 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య పర్వము” 

ప్రిథమాశ్వాసములో (74-105) గలమ. దుర్యోధనుని “ ఊరు యుగ 

శమము" భగ్న మగుట శాప విషయము. శాప కర్త సై (తేయ మహర్షి, 

మె[తేయ మహర్షి కురు పొండవ వంశ శ్రేయోభిలాషి. అత 

డరణ్యములో పొండవులతో ముచ్చటించి యావ హస్తినలో ధృత 

రాష్ట్రాదులను కలిసి కొనెను, పాండవుల యోగ క్రేమములను ధృత 

రాష్ట్రుడడుగగా _ వారి ధర్మపంివర్ననను శ్లాఘించెను. దుర్యోధనుని 

గాంచి పొండవులతో వ రమును మాని సంధిని చేసికొనుమని యాదీ 

శించెను, కాని దుర్యోధను జా మాటలను లెక్క చేయక కాలి బొటన 

| వేలిని నేల మీద రాయుచు కాడలను సజచుచు నవ్వ సాగిను. అతని 

దుష్ట (పవర్హనకు నసహి్యించు కొనుచు మైత్రేయుడు 

వ॥ “ఈ యపరాధంబున నావహంబునందు థిఘు గదా ఘాతంబున 

నీ యూరు యుగళంబు భగ్నం బయ్యడు మని శాపం బిచ్చె 

ను” (109) 

అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ప్రార్థించగా 

తే,గి! “కడగి సమబుద్ధి ీనికి గలీగెనేని 

గాదు శావ ఫలం బట్లుగొక బుద్ది 

హీనుడై గర్వితు౦ డగునేని శావ 

హవ్య వాహ ఫలంబు వీ డనుభవించు (104) అని వలీ కేను 
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ల పెద్దల యెదుట _వవరి. రప వలసిన విధానమును _మజచుట 

యా మర్యాదలను 'పొటింప- కుండుట దుర్యోధనుని నేరము, తన 

కుమారునికి నిచ్చిన శావ నివారజోపోయమునకై. తండి) యర్ధించుట 
యిందలి విశేషము, . . . 

43.211. మూత పురీష నిరోధము. 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య నర్వము” 

తృతీయాశ్వాసములో (178.1682) గలదు. శర్యాతి రాజు సైన్యము. 

నకు మూత పురీష నిరోధ మగుట శాప విషయము, శాప కర్త 

చ్యవనమహర్షి, . . 

చ్యవనుడు భృగుమహర్షి కుమారుడు, అతడు నర్మదా నది 

తీరములో తపస్సును చేయుచుండెను, అతని చుట్టు పుట్ట పెరిగెను, 

కన్నులు మాతిము నక్షత్రముల వలె వెలిగెడివి, ఒకనాడు. శర్యాతి 
రాజు కుటుంబ సమేతుడై సైన్య, పరివారముతో నర్మదా నదితీర 

. విహారమునకు వీచ్చేసెను, ' సుకన్య విహర్రించుచు నక్షత్రముల వలె 
. మెఅయుట గాంచి పుట్టను తవ్వుడని మైన్యమున కాజ్ఞయిడెను. వా 

రట్లు వేసిరి, తపోభంగము' కలుగగా. చ్యవనుడు కోపించి — 

వ॥ “నిమీలిత 'నయనుం డై చ్యవనుండు శర్యాతి సైన్యంబుల 
కెల్ల మూత పురిష నిరోధంబు జే సెను” (178) 

సుకన్య వలన సర్వమును తెలిసికొనిన శర్యాతి చ్యవనుని, క్షమింవ 

వేడెను. . సుకన్యా పాణి (గ్రహణము తరువాత క్షమియింతునని చ్యవ 

నుడు' వలీకెను. ! 'అట్లు'జేయ మూత పురీష నిరోధము తొలగెను, 

" చ్యవనుని తపోభంగమునకు. హేతువులు .రెండు, మొదటిది 

సుకన్య బాల్యోబిత చేష్ట, రెండవది సైనికులు పుట్టను శవ్వుట. తపో 
భంగము కలుగగా మొదట కనబడిన వారు సైనిశులు,. కనుక వారికి 

మూతి పురీష నిరోధము, దీనికి ప్రధాన కారకురాలు సుకన్య, కనుక 
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సుకన్యా పొణీగగహణమును చ్యవనుడు కోరెను, సైన్యమునక్తె 

మహర్షి శాపమున కై తన కమారై నొడ్డుట శర్యాతి రాజు వె వై శిష్ట్య. 

గుణము, 

19.212. మృగ పక్షి సదృశ జన్మ 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అరణ్య పర్వము” 

తృతీయాశ్వాసములో (124-111) గలదు, జమదగ్ని కుమారులు 

మృగవక్షి సదృతలగుట శాప విషయము, శాప కర్త జమదగ్ని, 

జమదగ్ని మహర్షి భార్య రేణుక. వారికి రుమణ్యత, సుషేణ, 

వసు, విశ్వావసు, వరతురాములు పుతు)లు, జమదగ్ని తపస్సును 

చేయుటకు భార్యా పుతుంలతో కలిసి యడవి శిగెను.. వన్య ఫలము 

లను తెమ్మని భారాక్టపుతుళల నాడేశించెను. రేణుక వన్యఫలములను 

గొని మార్గములో జల డ్రీడలాడు చిత)రథుని సొందర్యమునకు 
మోహి 

తురాలై. 'యుతనితో వ్యభిచరించెను. జమదగ్ని శి విషయము తెలి 

యగా' నాపెను చంప వరుసగ మొదటి నలుగురి కుమారుల నాదేశిం 

చెను. కాని వారు మాతృ హననము మహాపొతకమని “తిరస్కరించిరి, 

అందుకు జమదగ్ని వారికి 

కం॥ “టాటా -శావ మిచ్చె ఘోరాటనిలో 

జడమతి మృగ పక్షుల య 

'ట్లుడుగక యజ్ఞాన వృత్తి నుండుం డనుచున్? (141) 

కాని వరచీరాముడు మాత9ము తం డియాజ్ఞను నెరవేర్చి. వరముగా 

మాతా సోదరులను పునరుజ్జీవన వరమును పొందెను 

ఇది వరవరాముని, మాతొ పితృభ కి కీని సోదర "| పేమను వ్యక్త 

ము చేయు శాపము... సమయోచిత యాజ్ఞా పాలనముతో నందరిని 

్యశ్టించుకొనుట పరశురాముని ధీశక్సిని రుజుపు చేయుచున్న ది. 
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4.9.5. మరణాదుల వలన వైకల్య శాపములు 

“రూప వికృతి” నొందుట, పంచ భూత ములలో పంచ (పాణ 

ములు కలియుట మరణ స్వరూప మ మగును. ఇట్టి మరణము స్వాభా' 

వికమో, శాపొదులో కావచ్చును, నురణములు రెండు రకములు, ఇవి 

1) సద్యో మరణ, 2) కాలాంతర మరణ శావములు, 

4.9.8.1. సద్యో మరణ శాపములు 

సద్యో మరణ మనగా శావము నిచ్చిన తక్షణమే వ్యక్తి మరణిం 

చుట. ఇట్టీవి “అంధ్ర మహాభారతములో నై_దు గలవు, ఇవి 

1 కిరాత గి సగర పుత్రుల, ఫ్ర చార్వాక రాక్షస మరణములు, 

4) కృత్తి నీనాశనము, ౪ పూర్వ గీర్వాణ వినాశనము 

ర. కిరాత మరణము 

| ఈ పృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “అరణ్య పర్వము” 

ద్వితీ యాశ్వాసములో (19 71.92) గలదు. కిరాతుడు తక్షణమే మర 

ణమును పొందుట శాప విషయము, శాప కర్త దమయంతి, 

రాజ్య|భష్టు్రడై న నలుడు దమయంతీ సహితుడై 'యడవిలో 

తిరుగు చుండెను, తొనున్న౦త వరకు దమయంతి. తన్నెడ బాయ 

దని భావించి నలుడు దమయంతిని వదలి వెళ్ళి పోయెను. నలుని 

గానక దమయంతి పలపించినది. అప్పుడే యొక సర్పము దమ 

యంతిని పట్టెను, ఆమె దినాలాపమును విని యొక .యెజుక వరు 

గెత్తుకొని వచ్చి కత్షితో పొమును నరికి చేసెను. కాని దమయంతి 

యందచందములకు ముగ్గుుడి యామెను వాంఛించెను. అవ్వుడు 

దమయంతి కోపముతో 

వ॥ “ఏను వతివిత వైతినేని యిద్దురాత్మ్నుఠ డైన కిరాతుం 

డివ్వుడ మృతుం డయ్యె మని శావం బిచ్చెను” (90) . 

ఆ కిరాతుడు వెంటనే మంటలతో కాలిన చెట్టు వలె నేల కొరిగెను, . 
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ఉవకారమునకు (పత్యువకారమును కోరుటయో లేదా దురఖి 

1పాయమును:-వ్యక్త ము చేయుటయో ధర్మము గాదు, అధర్మ బుద్దితో 

దమయంతి నభిలషించుట ,వలన “ఎజుక” వాడు దగ్గుడయెను.' 

శాప వృత్తాంతము దమయంతి పాతి[వత్యమునకు, నధర్మ pe 

వెడి గతికి నుదాహరణము కాగలదు. 

4.8.84. +2. నగర పుత్యుల ' మరణము : 

ఈ వృత్తాంతము. నన్నయ. భారతభాగము “ఆరణ్య పర్వము” 

తృతీయాశ్వాసములో (48- 04) గలదు. అరుబది వేలు సగర పుతు9లు 

దగ్గులగుట శాప విషయము, దినికి కసిల మహాముని రూక్ష వీక్షణ 

ఘులే కారణము, లు. 

సగరుడు కభక్ల్వాకు” వంశపు రాజు, అతని భార్య వెదర్శి. 

"వారికి “అరుబది” వేల మంది సుతులు పుట్టిరి. కాని వారు గర్వితులు. 

“సగర మహారాజు “అశ కమీథయాగ తురగ 'రక్షణార్థము' సగర వుతు్రలు 

చనిరి ఆ. యశ్వము, కిమము గా" భూ సంచారమును చేసి సము(ద 

ములో నదృశ్య మయ్యెను: అరువది వేల మంది పుత్రులు తండ్రితో 

నా విషయమును తెలిపిరి. అతని యాదేశము ననుసరించి సము[ద 

మును (తవ్విరి.. (తవ్వగా తవ్వగా కపిల మహాముని యా శ్రమ 

ప్రాంతమున తమ గుజ్బమును చూచిరి, యుకాయుక్కములు తెలి 

యక కపిలుని తూల నాడిరి, అప్పుడు 

వ. “అమ్ముని వరుం డలిగి యనల శిఖలు దూల నతిఘోర 
దృష్టిం జూచిన నప్పుడ సగర సుతు అందజు భస్మం 

ఖై (84) . 

ఈ విషయము నెరిగిన సగరుడు రెండవ భార్య కొడుకైన “తసంజు 

సోనీ 'పుతుడగు “అంపమంతు”ని పంపెను, అతడు సవినయముగా 
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కపిలుని నర్ధింపగా నతడు తురగమును వెంట బెట్లకొథి పోవ నను 

మరించెను. చివరకు భగిళథ (పయత్నము వలన సగక పుళ్రులు 

పునరుస్జ వితులై రి. 

సత్యాసత్యములు తెలియక యొకరిపై నింద వేయుట తగ 

దని యీ శావ వృత్తాంతము నిరూపించుచున్న ది. నగర పుత్రుల 

మరణమునకు వారి దుర్మార్గ వర్శనము (పథాన కారణమైనను కకిల్ర 

మహాముని |క్రోధ వీక్షణము నిమిత్త నూ తమగు రెండవ కారణము, 

4,3.83.1.8, చార్వాక రాక్షస మరణము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన: భారతభాగము శాంతి పర్వము పథ 

మాశ్వాసములో (40.888) గలదు, చార్వాకు డను. రాక్షసుడు మర. 

ణము నొందుట శాప విషయము. శాప కర్తలు ధర్మరాజు నాల 

యించిన బ్రాహ్మణులు, 

చార్వాకుడు రాక్షసుడు. అత డఖిల భూత భయము లేనట్లు 

_బహ్మ వలన వరమును పొందెను. భూదేవతలకు ననిష్ట కార్యము 

లను చేసినచో మరణము కలుగునని |బహ్మ యాదిశింపను. 

చార్వాకుడు మొదట దుర్యోధనా(శితుడ్డై మెలగెను, కౌరవ 

మరణానంతరము ధర్మరాజు తిలోదకములఅను వదలి నగరమునకు 

చేరెను, తన కడకు బాహ్మణులను రప్పించెను, చార్వాకుడు బాగాహ్మణ 

భిక్షకుడై. తాను బ్రాహ్మణ (నతినిథినని చెప్వ్పుకొనెను, పైగా (బొహ్మణు 

అందరు ధర్మరాజును పితృ సోదర బాందవ హంతకుడుగా తూలనాడు 

చున్నారనియు తెలియ జేసెను, ధర్మరాజు చాల బాధ పడెను, ఇం 

తలో [భాహ్మణులు తాము దూషింప లేదని తెలియ జేసిరి, మజియు 

వారవ్వుడు 

కం! “ఆ రాక్షసు గను గొని కో 

పా రంజిత నేతు9 లగుచు నవ్వి|పులు హుం 
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కార ముఖురు లగుటయు నకి 

ఘోరాకృతితోడ వాడు గూలెం బుడమిన్” (47) 

చార్వాక మరణమునకు |బాహ్మణులు నిమిత్సమాతులే,“భూదే 

వతల కనిష్టంబులెన పనులు సేయకుండు వాడవు, చేసితేని యదియ 
నీకు దుది” అను బ్రహ్మ దేవుని శావమే (ప్రధాన కారణము, అనుచిత 
వాగ్య్యవహారము మాషతమే గాక మాయా బాహ్మణవేషము చార్యా 
కునికి చేటు తెచ్చినది, 

Ah, 8.8.14. కృతి వినాశము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఆనుశాననిక పర్వ ము” 

తృతీయాశ్వాసములో (207228) గలదు, “కృతి” యను రాక్షసిని 
చంపుట శాప విషయము, శాప కర్త “*ళునస్పఖుడు అను సన్న్యాసి, 

సప్తర్షులు వరిచారికాబ్బందముతో భూలోక సంచారమునుచేయు 

చుండిరి, అప్పుడు భయంకరమైన కరువు వచ్చెను. ఆహారము లభ్య 

ము కాలేదు, చివరకు నొక మానవ శవము కంట బడెను. వారా 

కశేబరము చుట్టును చేరిరి. అప్పుడే “వృషాదర్శి” యను మహారాజు 
సప్రర్షులను గాంచి యూహారమును తాను సమకూర్చుదుననెను. రాజ 

దత్తము విషపాయముని సపర్షులు పలికిరి. రాజు నగరమునకు వెళ్ళి 

కృతిమ వన ఫలములను పంపెను, కాని సప్తర్షులు ఫల మధ్య 

మున గల బంగారమును చూచి తిరస్మరించిరి. తరువాత వృషాదర్శి 

యాగము నొనర్చి “కృతి”ని సృష్టించి వారి పెకి పంపెను. సప్త 
రులు శునస్పఖు డను సన్య్యాసితో నాహారార్టము తిరుగుచుండిరి, చివ 

రకు నొక కొలనిలోని తామర కాడల నాహారముగా 1గహింప సమ 

కట్టిరి. కృతి వారి కడ్డముగా నిలిచి తమ పేర్లను తెలుసుకొన వలెనని 
యాదేశించినది.. సప్తర్షులు భంగ్యంతరముగా తమ పేర్లను తెలువగా 

శునస్పఖు డర్గోచితముగా. తన పేరును తెలిపెను, కాని యారా క్షసి 
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“నీ పేరు నర్ధమగు నట్లు చెవ్చకుండుటకు కారణమే” మని యడిగెను, .. 

అప్పుడు కవనసృభఖుడు కోపించి 

వ॥ “ఇట్టి యుద్ధండవు మంత9 దండము పొలు పడు మని 

_ (బహ్మ దండ నిభంబగు నిజ హస్తగత దండంబున దాని 

శిరంబు బెట్టు వేయుచు బాప కర్ములారా పడుము భస్మంబ 

వగు మని నిష్టురాక్షరంబుగా నిర్దేశించెను” (222 

వెంటనే యా రాక్షసి భస్మ నుయ్యెను, 

ఎదిరిని లెక్క'వేయక వోనట యహదికార స్వరూపము. అహం 

కార మెట్టి యనర్థమునకై నను దారి తీయును, కనుకనే సప్రర్షులపై 
కృత్తికా (పయోగమును రాజు చేసెను. శాంత స్వభావులు కోప 
గింపకున్నను ననుచరులు కనలి |(పతికారమును చేయుట యిందలి 

విషయము, 

4881.9. పూర్వగీర్వాణుల వినాశము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారత భాగము “అనుశాసనిక పర్వ మః” 

పంచమాశ్వాసములో (848) గలదు. సూర్య గిర్వాణులు వినాశన మగుట 

శాస విషయము. దీనికి వసిష్టమహర్షి రూక్ష వీక్లణములే కారణము, 

గంగా నదితీరమున కితువుల నొనరించు గీర్వాణులను పూర్వ 

శీర్వాణులు గాసి చేసిరి. అప్పుడు గీర్వాణులు భయపడి వసిష్టమహర్షి 

కడకు పరుగెత్తి విషయమును చెప్పిరి, వెంటనే యతడు కోపించగా 

వ। “అత్తాపసోత్తముని రోషానల జ్వాలలు సాకారంబు అయి 

యా దైత్య లోకంబు నేర్చెను” (340) 

లోక క్రేమార్ధము (కతువుల నాచరించుట సంప్రదాయము. అద్దీ. 

కికువులకు నాటంకమును కల్పించుట పూర్వ గిర్వాణుల దోషము. కను. 

కనే వారు వసిష్టుని కోవమునకు పరోక్షముగ గురియైరి. 
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1.9.9.2.  కోలొాంతర మరణ శాపములు 

శాపము నిచ్చిన తక్షణమే గాక కాలాంతరమున ఫలించు నట్టివి 

కాలాంతర మరణకిపము లగును, ఈ శాపము లన్నిట మరణమునకు: 

[వథానమైనటు వంటి యొక సన్ని చేశములకు | పొధాన్యముండును, 

ఇట్టి శావములు “ఆంధ మహాభారతము”న తొమ్మిది గలవు, ఇవి 

ఏ) కద్రువ, £) శృంగి, క్ర కెందముని, 4 ఆంగిరసి, క్స్ అగస్త్య 

మహర్షి, 6) అగ్ని దేవుని, ఇ) బ్రాహ్మణ, 6). దుర్వాసమహర్షి, 9 అష్ష 

వసువుల శాషమలు, 

లై 

4.8.9.2.1, కదువ శావము 

ఈ వ్యృ్యతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది పర్వము 

ద్వికీయాశ్వాసములో (28-86) గలదు. సర్పములు పంచత్వము 

నొందుట శాస విషయము, శావకర్త వాటి శల్లియగు కదు)వ, 

కదు)వ, వినతలు కశ్యప (ప్రజాపతి భార్యలు, వారికి “ఉచ్చ 

(శృవ” తురగ వాల వర్ణమునకు సంబంధించి వివాద మేర్చడినదిః 

సత్యము తేలి నప్పుడు పరస్పరము దాసీ లగుటకు వారు నిర్ణయించు 

కొనిరి, కదు9వ తన సర్బ కుమారుల రావించి వినతశోడ పందెమును 

చెప్పి తురగవాలమును నీలవర్ణముగా చేయుడని యాదేశించినది. కాని 

వారు సమ్మరించ లేడు, అప్పుడు కదివ కోపించి 

కం॥ “తనుపమమహుగ జన మేజయు 

డను జనవతి సేయు సర్పయాగ నిమిత్తం 

బున బాములు 'వంచత్యము 

సనియెడ మని యురగములకు శాపం బిచ్చెన్” (85) 

తల్లి శాసమునకు భయవడిన కర్కోటకుడు తాను తురగ వాలమును 

నీఅముగచేసెదనని పలికి యట్లానర్చెను, ఫలితముగా వినత కదువకు 

దాసి యయె్యెను. |బహ్మ యా సమయమున సర్బ్వయాగము మధ్య 

లోనే యాగి పోవునని స్పష్టము జేసెను, 
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తల్లి యాన ధర్మబదము కానప్పుడు కుమారులై నను పాటించ 
థి 

నవసరము లేదను సత్యము నీ శావము స్పష్ట వజచును, 

4,8-8,2.2. శ ఫ౦గి. శాపము: 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది పర్వము” 

ద్వితీయాశ్వాసములో (162.198) "లదు. వరీక్షితుడు తక్షక విషాగ్ని 

దగ్ధుడగుట శాప విషయము, శాప క ర్త శృంగి: యను: ముని, 

వరీక్షితుడు “ఉత రాభిమన్యుల కుమారుడు. అతడు మృగ 
యార్థము కాననమున శేగెను. అతనికి గురి తప్పి యొక మృగము 
దిక్కు తెలియకపోయెను, వరీక్షిత్తు శమీకుడను మునిని లేడి యాచూకిని 
గూర్చి యడిగెను. సమాధానము లభించక పోగా చనిపోయిన 
పామును ముని మెడలో వేసి హస్తినకు వెళ్ళెను. కొంతసేపటికి శమీ 
కుని పు[తుడైన శృంగి వచ్చి యా దృశ్యమును చూచి 

వ॥ “మదియ జనకు నవమానించిన పరీక్షితుండు నేడు మొదలుగా 
సప్త్పదినంబులలోన దక్షక విషాగ్ని దగ్గుండ్రై యమసదనం 

బున కరిగెడు మని” శాపం బెచ్చెను” (169) 

కాని వరీక్షితుని శపించుట న్యాయము కాదని శాపోవసంహరణ చేయు 
మని తండి యాదేశించెను. కాని శృంగి తన యసమర్ధత ను 
వ్యక్కము చేసెను, వరీక్షితు డెన్ని (వపయత్న ములను: చేసినను 
పొముకాటును తప్పించు కొనలేక మరణించెను, 

తనకు సమాధానమును చెప్పలేదని నుహర్షిపై మృత సర్పము 
నుంచుట పరీక్షిత్తు నేరము, వ: "రాజును శషింప వలదనుట శమీ 
కుని యౌదార్యమునకు తార్మాణసు, తండి) చెప్పినను వినరుండుట 
శృంగి దోషము. ఎట్టి రక్షణలను కావించు కొనినను విధి నిర్ణయము 
దాటరాని దనుట యీ శాప ముఖ్యసారాంశము, 
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4.8,9,2.9, కిందముని శాపము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది పర్వము 

సంచమాశ్వాసములో (£2, 46.57, 140_148) గలదు. ప్రియా సంగమ 

సమయమున పాండురాజు మరణించుట శాప విషయము. శాప కర్త 

కిందము డను ముని. 

పొంగు మహారాజునకు కుంతి, మాది)-యిద్దరు దేవేరులు, వారు 

హిమవత్పర్వత సీమలలో విహరించుచుండిరి, పాండురాజు వేటాడుచు 

సంగమ కీండలో నున్న జింకలను కొద్దెను, మగ జింక క్రింద పడి 

తాను కిందము డనియు మృగ వేషములో భార్యతో కీడించునపుడు 

బాణమును వేసి చంపుట తగదనియు నధిక్షేపించెను, కాని రాజులు 

శతు9వులను సహింతురు గాని మృగములను వేవాడకమానలేరని యది 
“అగస్త్య మహర్షి” సమ్మతమని పాండురాజు స్పష్ట వజచెను. ఆ మాట 

లకు కిందముడు సమాధాన పడకుండ కోపించి 

వ॥ “సర్వ ప్రాణులకు సాధారణం బయి యిష్టం బగు సుభావస 

రంబున నున్న మమ్ము ననపరాధుల వధియించికివి గావున 

నీవునుం బి9యా సంగమం బయిన యప్పుడ పంచత్వం 

_ బొందెడు మని నీ (పియము నిన్ను ననుగమించు నని 
_ పొండురాజునకు శాపం బిచ్చెను” (57౧ 

ఈ శాప భయము వలన పొండురాజు భార్యాసంగమమును 

వదలి పెట్టెను, కాని యొక వసంత కాలమున విధి(పేరితు డై మాదోని 

గవయగ నతనికి మరణము సంభవించినది, 

శృంగారానుభవమును పొందు జంతువులను వేటాడుట యకృ 

త్యమని చెప్పుట యీ శాప _పయోజనము. 
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49,8.2,4 ఆఅంగిరసి శాపము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది సర్వము” 
సప్తమాశ్వాసములో (£,91,127.i30) గలదు, కల్మాషపాదుడు వనితా 

సంభోగ సమయమున పంచత్వము నొందుట శాప విషయము. శాప 

కర్శ “ఆంగిరసి”, 

వసిష్టమహర్షి పెద్దకొడుకై నృ శక్తి మరియు నొక [భాహ్మణుని 

శాపముల (పభావము వలన కల్మాషపాదు డను రాజు తన భార్య 

మదయంతితో నరణ్యములో తిరుగాడు చుండెను, కాననములో పు(తా 
వలె యేకమై యున్న బ్రాహ్మణ దంవతులను వారు చూచిరి, రాక్షస 
_పవృత్సి కారణముగ కల్మాషపాదుడు [బాహ్మబుని చంపి భక్షింఇెను. 
అపుడు “ఆంగిరసి” యను పేరుగల నా (బాహ్మణ స్తీ పు_తార్థలె 
యున్న యా కోరిక విఫల మైనది దుఃఖించి 

వ! “వనితా సంభోగంబున నీవును నా పురుషు నట్ల పంచత్వం 
బునుం బొందు మని శావం బిచ్చెను” (80) 

శాప విమోచనమైన పిమ్మట కల్మాషపాదుడు పు తార్థియై మదయం 

తిని వసిష్టమహర్షి కడకు వంపి పుతు9ని బడ పెను, 

కిందముని కథలో శాప కర్త పురుషుడు కాగా నీ కథలో స్రీ శాప 

కర్తణి, మాది? సహగమనము చేసినట్లే “ఆంగిరసి” సహగమనమును 
చేయుట యొక సామ్యము. 

4,9.9,2.9. అగస్త్యమహర్షి శాపము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ థారతభాగము “ఆరణ్య పర్వము” 
చతుర్ధాళ్వాసములో (582) గలభు, యక్షుడైన మణిమలతుడు మను 

ష్యమాతుిని చేత మరణము నొందుట శావ విషయము, శాపకర 

అగస్త్యమహర్షి, 
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మణిమంతుడు కుబేరుని ప్రియ సఖుడు... జక. పర్యాయము 

గగన విహారము చేయు వేళ మణిమంతు డుమిసెను ఆ యుమ్మి 
యమునా. నదీకీరమున నూర్థ్వబాహుడై తపమును చేయు “అగస్త్య 
మహర్షి” మీద వడినది. అందు కా ముని కోపించి 

ఆ.వె॥ “నీవు సూచుచుండో నీ యిస్టు డిమ్మణి 

మంతు డిపుడు తనదు మదము పేర్మి 

నన్ను నుజక యుమిసె నా మీద నిట్టి దు 

ర్మదుడు పొలియు నొక్క మనుజు చేత” (28). 

న॥ “మతీయు నీ యక్ష రాక్షస: బలంబులను. వాని: చేతన: 

నిహతంబు. లగు. నీ దురితంబు దద్దర్శనంబునం బాయూ నని”: 

పలికెను, (88) 

అరణ్యవాస సందర్భమున శ్వేతకి నదిలో కొట్టుకొని వచ్చిన 

బంగారు వన్నెగల పంచవర్ష కుసుమములను 1దొౌపది కోరినది, ఖీము 

డా (పయత్నమున' కుబేర సరసీరమున గేల. మణిమంతాదులను 

సంహరించెను. ' 

. తెలిసి చేసినను తెలియక చేసినను: నపరాధ మవరాధమే, మణి 

మంతు డుమియుట' యట్టిదే, 'ఊపేక్షను వహించుట కుబేరుని నేరము, 

కనుక. నతని పరివారమునకు నష్టము, 

4:98:28, అగ్ని -దేవునో శాపము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎల్టన” భారతభాగము “అరణ్య పర్వము” 

పంచమాళ్వాసములో (147-170) గలదు. జేవలు మానవులచే. దయ 
లేని భావముజే వధింపబడుట శావ విషయము. శావ కర్త “అగ్ని 

దేవుడు... 

"దేవతల. రోజుకు హవ్య భారమును: మూయంలేక, “ఆన్న జీవుడు” 

సము|దమున దాగెను, దేవత అతనిక్షై వెదకు చుండగా “అగ్ని” 
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యునికిని చేపలు తెలియజేసెను. అందుకు “అగ్ని” కోపించి 

వ! “జనంబులు మిమ్ము నిర్ణయుల్లై వధియింతురు గాపుత మని 
శాపం బిచ్చెను* (170 

మానవులు చేవలను చూచినప్పుడు వాటిని వండి 'తినుటకె. 
దయలేని వారై వాటిని చంపుచున్నారు. మిత్ర, శతు) వర్గముల ననా 
హుత ప్రసంగ మనర్థమ ను తెచ్చుననుటకు నీ శాపము సాక్ష్యము, 

కలలని. జక బాిహ్మణుని శాపము 

ఈ పృతాంతనము తిక్కన భారతభాగము కర్ణపర్వము ద్వితీయా 
శ్వాసములోను (87.94, 941.362), శాంతి పర్వము | వథమాశ్యాసము 
లోను (15-20) గలదు. యుద్ధరంగమున రథచ [కము [కుంగుటయు, 
విరోధి బాణము వలన కర్ణుడు హతు'డగుటయు శాప విషయములు, 

శాప కర్త యొకానొక [బాహ్మణుడు, 

కర్ణుడు వరతరాముని శిషమ్యుడై ధనుర్విద్యను నేర్చుకొనుచు 
బాణాభ్యాసమును చేయు చుండెను ఆ సమయమున నటునిటు 

తిరుగు చుండిన యొక యాను దూడకు కర్ణుని బాణము తగిలెను, అది 

చురణించెను. ఈ విషయము తెలిసిన _బాహ్మణుడు కోపించి 

ధేను వత్సం బిట్లు దీని శల్య 

నిహతంబు జేసితి నీవు నా వచన శ 

అ్యంబున నిహతుండ వగుము నీకు 

తెగి] సమర మేకా (గ నిర్భరోత్సాహ వృతి 

నడవ నరదంబు చ కంబు పుడమి [గుంగ 

వలయు నెన్వీరు మార్కొని గెలువ గోరి 
(శమము సేసెద వతనిచే జావు మీవు” (80) అని పలికెను, 
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అప్పుడు కర్ణుడు గో గజ వృషభ రథాంగ, కౌంతామణులను 

పెక్కింటిని. నిచ్చెదనని శాంతింపుమని కోరెను. చిరజకు సంపద, 

నంతటి నాసగెదనని పలోభ పెట్టెను, కాని (బాహ్మణుడు శాంతింపక 

వ॥ “నా వలుకులకు బొంకునుం గలదే నీ కీ దుష్కరంబు పర 

లోకంటునకు బాధకంబు గాకుండ నిదియ |పాయణశ్చి త్రం 

'బయ్యెడుం గాక పొమ్ము సూతనందనా యే నెట్లంటీ నట్ల 

గుట దప్ప దరుగు మనియెను” (44 

కురుక్షేత సమరావనిలో “అర్జును”ని తోడ సమరమున కర్ణ రథచ (కము 

(కుఠగెను, చివటకు కర్ణుడు హతు డయ్యెను, 

ఆగను (ప్రాంతమున బాణడాభ్యాసమును చేయుట కర్ణుని దోష 

ము. కావున ఫలితము ననుభవింవ వలసి వచ్చెను, 

4.9.8.2.8. దుర్వాసమహరగ్శి శావము 

ఈ వ వృతాంతము తిక్కన భారత భాగము “అనుశాసనిక పర ము” 

పంచమాళశ్వాసములో. (871. 301) గలదు, శ్రీకృష్ణునికి "నటికాలి వీళన' 
b 

మరణము. కలుగుట శోపే విషయము. శాప కర్త 'దుర్వోసమహర్ష 
మీ cx, 

న్వతం | నవ రనుడగు దుర్వాసమహర్షి యొకనాడు శ్రీకృష్ణ 

మందిరమునకు వెళ్ళి తన కిష్టము వచ్చి నట్లుగ (వపవర్తి చుచు కొన్ని 

రోజులను గడిపి యొకనాడు పొాయసమును పెట్టించుమని శ్రీకృష్ణు 

నడిగెను, శ్రీకృష్ణు వెంటనే పాయసమును చేయించి యిచ్చెను, ఆ 

మహర్షి పాయసములో కొంత భాగమును తిని, కొంత తన శరీరము 

నకు పూయుమని శ్రీకృష్ణునికి చె వప్పెను, ఫ్రీకృష్టుడట్లు వేసెను. అవు 

డా మహర్షి సమీపమున నున్న రుక్కిజీ దేవిని చూచి యామె శరీరము 

నకు కొంత పాయసమును పూసి, యామెను రథమునకు పూని, యా 

రథము మీద కూర్చొని, రథమును లాగుమని చెప్పెను. ఆమె రథ 
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మును వీధి లోనికి లాగెను. అప్పు డామెను ములుగోలు చేత పొడు, 

చుచు రథమును నడిపించెను. అందుకు శ్రీకృష్ణునికి కోపమును, 

నీర్ట్యయును కొద్దిగ కూడ కలుగలేదు. రథము వెంట న డచుచుండెను. 

యాదవు లా దృశ్యమును చూచి వారిలో వారు మాటలాడ కొనుచు 

నూరకనే యుండిరి. అట్లు రుక్మిణి రథమును లాగి, యలసి భూమిపై 

పడెను. ఆ మహర్షి రథము నుండ దిగి దక్షిణ దిక్కువై పు వెళ్ళెను" 

అతని వెంట శ్రీకృష్ణుడు (ప్రార్థి. చు వెళ్ళేను, అవు డా మహర్షి 

సంతసించి వెనుదిరిగి వచ్చి త్రుషృష్టునితో “మిమ్ములను కష్ట 'వెద్దితిని 

కదా!” అని చెప్పి దయా గుణముకో శ్రీకృష్ణుని చూచి, 

కం॥ “నా యంగంబుల నెల్లం 

బాయస మతి భక్తి బూసి పొదతలము నం 

బూయవు గావున గలుగు న 

పాయం బఅకాల నీకు నవిలంఘ్యంబై.” (70 

అని శపించెను, అ విధముగనే శ్రీకృష్ణునికి మౌసల పర్వ భాగములో 

మరణము కలిగెను, es 

“నింద లేనిదే జొంది పోదు” అని సామెత, శ్రేవృష్ణ నిర్యాణ 

మునకు దుర్వాసమహర్షి శావము నిమిత్తము మాత మే, 

4.9.8.2.9, అష్ట వసువుల శాపము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారత భాగము. “అశ్వ మేఖీ వర్యమా న 

చతుర్దాశ్నానములో (ఓ 49.88) గలదు. అర్జునుని శాప సంతాపితుని 

చేయుట శావ విషయము, శాప క రలు “ఆష్ట వసువులు”, 

భారత యుద్దము ముగిసినది® ఉలూపి నఖులతో,, నాకాశ 

గంగలో స్నానమాడ వెళ్ళినది, ఆ సమయమున, “అష్ట వసువులు” 

కూడ మరొకచోట స్నానమాడు ఒండిరి, అన్వుడు గంగా దేవి స్త్రీ 

చేషములో వారి కడ కేగినది, వా రు గంగాదేవితో 
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వ॥ “గాండీవధరుండు శిఖండిం బురస్మ,రించుకొని గాంగేయుం 

డేయకుండం బరమ సాయకంబుల నతనిం గూల్చె నట్లు 

కుత్సిత జయార్థనం బొనర్చిన యయ్యర్ధను నేము శావ 

సంతాపితుం జేయుదు మని చెప్పిరి” (88) 

గంగయు దానికి సమ్మతించెను. 

ఈ మాటల నాలకించిన “ఉలూచి” తం (డితో నీ విషయమును 

చెప్పి భరయగు “అదధ్ధనుోని రక్షింపుమని కోరెను, అంత నాతడును 

“అష్ట వసువలను |ససన్నుల చేసికొని 

సి eee అనిలోన వాసవి దత్స్ఫూను 

డగు బభువాహనుం డస్త మితతి 

ఆ.వె! *బఅపి గూల్చెనేని బాయు నక్కిల్పిష 

మని” (689) సమయమును వేసి పలికిరి, 

ధర్మరాజు “అశ్వమేథ యాగమును మొదలు పెట్టెను యాగా 

శక రక్షణమునకై “అర్జునుని నియోగించెను, చివజకు నతడు మణి 

పురమును చేరెను, అట చితా9ంగదార్జునుల కుమారుడగు బ్యభువాహ 

నుడు తురగమును బంధించెను, విధి |పీరఠణమువలన వారిక మాటలు 

పెరిగెను, చివజకు సమరము సాగగా “అర్జునుడు” మరణించెను. 

ఉలూపి సంజీవనీ మణిని తలచినది, అది లభ్యంకాగా బ్యభవాహనుని 

కిచ్చి “అర్జును”ని యెద పై పెట్టించెను. అతడు (బతికెను, 

పొతు9ని చేత భఖీమ్మణకు మరణము... పుతు)ని చేత “అర్జును” 

నికి పరాజయ మరణములు, భీమ్మ మరణమునకు “అర్జునుడు” నిమి 

తృ మాతు్రడు, అర్జున మరణమునకు నాతని కిల్చిషమే (పబల కార 

4-48. పరిశిష్టము: మైవిభాగములో చేరనీ శావములు. పరిశిష్టము లు 
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49.4. శావ సదృశ |వతికిియలు 

ఈ కోవకు చెందిన వృతాంతములలో శాపమను మాట సాధార 

ణముగా నుండదు, కాని “అర్వ్యాడు, మర్యాద, అనుభవింతురు, 

పొందు అగు, తున్ముగాక, చెడ'7ాక్క చనుము” వంబి పదములు 

కనిపించును, కొన్ని చోట్ల నీ మాటలు కూడ లేకుండ నెదుటి వారి 

వినాశనమునకు (వతి కియయే (పాధాన్యమును వహించును, అన 

న్నియును భఖీషణోక్తుల రూవములో నున్నవి, ఇటువంటివి “ఆంధ 

మహాభారతములో పదనొండు గలవు ఇవి 1) ఇందు)నికి పితిసృష్టిం 

£) సురాపాన న్షేధము శ్రి పరపురుష సంగమ నిషేధము, శ్ర కురు 

కులపాంసల పాపానుభవము, క్ర అరణ్యమున ధార్తరాష్ట్రినికి నవ 

మానము క్ర) ధార్తరాష్ట్రులకు పళయము, 7 వామదేవ వృత్తాం 

తము, క) సమరమున దుర్యోధనుని దుర్గతి. క పాప పుణ్య విభా 

గము, 10) జనమేజయుని కష్టానుభూతి, 11) ఉచథ్య్యుని వృత్తాం 

తము, 

4,89,411. ఇందు?నికి _పతిసృష్టి 

ఈ వృతాంళము “నన్నయ” భారతభాగము “అది పర్వము” 

చ్వితీయాశ్యాసములో (84.88) గలదు. శావమును పొందబోనువాడు 

“బందుడు”, శాప కర్తలు వాలఖిల్య మహామునులు, 

తొల్లి కశ్యప | వజాపతి స! తార్థియై “జందు9డు” మొదలగు 

దేవగణములను, వాలఖిల్య మొ (గు మహాముని గణములను తనకు 

సహాయులుగా పొంది పుత్రికా స. స్టని చేయు చుండెను. ఆ సమయ 

మున నంగుష్ట [పమాణ దేహులున్తు కర్తవ్య పరాయణులును వైన 

వాలఖిల్య మహామునులను “ఇందుడు” చూచి నవ్వెను, వా రవమా 

నముతో కోపించి 
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కం॥ “రణ విజయు డనల తేజుం 

డణి మాది గుణాఢ్యు దురిత డయ్యెడు వీరా 

[గణి శతమఖు కంటెను శత 

“గుణ వీర్యుం డై న పుత౦కుం డజితుండై” (85) 

వ! “వాడు రెండవ యిందుం డయ్యెడు మని మహా వీర్య 

వంతంబు లైన మంత9ంబుల వేల్చు చున్నంత” (80 

ఆ విషయము నంతటిని *“ఇందుడు” తెలిసికొని కశ్యప (ప్రజాపతి 

దగ్గరకు వెళ్ళి 

“నాకుం గరుణింపు మని (పార్ధించెను.” (86) 

వెంటనే కశ్యప (పజాపతి వాలఖిల్య మహామునులతో “ఇతడు (బహ్వ 

నియోగము బేత తిజగములకు “ఇ6దుడై తన భుజ బల పరాక్రి 
మముచే భూతరాశిని' కావాడుచున్నాడు, రెండవ “ఇందుడు” పుట్టి 

నచో భువన (పవృత్సి విపరీత మగును, బిహ్మ మాటకు వ్యతి రేక 
ముగ చేయుట మాకు యు కఘు కాదు” అని పలికి 

వ॥ “మీ వచనం బమేఘంబు గావున నింక నాకు నుద్భవిల్లెడు 
పుతు9ండు పక్షికులంబున కెల్ల నింముం డయ్యడ మని 

కశ్యపుండు వారల నొడం. బజిచెను” (85) 

అటువంటి కశ్యప (పజాసతి యజ్ఞమహిమ వలనను వాలభిల్య 

నుహామునుల తపోమహిమ వలనను, వినతకు పుట్టిన రెండవ పు్యతు 

డైన గరుత్మంతుడు, _విహగేంద్రు డయె్యను. 

4,8,4.1.2» సురాపొన ని శీధము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “బద్రి పర్వము” 

కృేతీయాశ్వాసములో (8- 122) గలదు, మానవులు సురను | తావి రేని 

పావ్రము వచ్చుననుట, శాప విషయము, ఈ మర్యాదను చేసినవాడు 

వ కాచార్యులు, 
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కచుడు బృహస్పతి కుమారుడు, అతడు సంజీవని విద్యార్థము 

శుక్రాచార్యుని శిష్యుడయ్యెను. రాక్షసుల కీ విషయము నచ్చ లేదు. 

ఒక పర్యాయము కచుని చంపిరి. కాని దేవయాని (పీరణతో శుుకా 

చార్యుడు |బకికించెను. మరొక పర్యాయము కచుని చంపి బూడి, 

దను చేసి సురతో కలిపి యాచా౨లవారి కే రాక్షసు లిచ్చిరి, కచుడు, 

రాకపోవుటతో దేవయాని మరల తండ్రిని (ప్రార్థించెను. శుకుడు 

కచుని చెందును గానక చివరకు తన యుదరములో నుండుటను 

గుర్తించి దేవయాని నోదార్చెను. కాని దేవయాని బలవంతముతో 

సంజీవనిని నేర్పి యతనికి విముకిిని కలిగించెను, అప్పుడు శు|కా 

చార్యులు “మానవులు ముందు జన్మలలో పుణ్య కర్మలను వేసి సం 

పొదించిన జ్ఞానము మద్యమును |కాగుట వలన కొద్ది కాలములో 

నశించును. కావున మద్యమును తీసికొనరాదని” నిశ్చయించి 

కం[॥ “భూసురు లాదిగా గల జను 

లీ నుర సేవించిరేని యిది మొదలుగ బా 

"పాసకి బతితు అగుదురు 

చేసితి మర్యాద దీని జేకొనుడు జనుల్” (12D 

వ॥ “అని సురాపొనంబు మహాపాతకంబుగా శపియించెను” (129 

యుకా యుక్కముల నెబుగక సురాపానమును చేసినవాడు పకా 

చార్యుడు. కాని యతడందరికిని సురాపానము మహిాపాపమని శాసిం 

చుట చిితము, 

4,0.4.18,  వరప్తరుష సంగమ నిషేధము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది పరము”: 

పంచమాశ్యాసములో. (64-85) గణదు. స్రీలు వరపురుష సంగమము 

శేయరాదనుట శాప విషయము. ఈ మర్యాదను చేసినవాడు శ్వేత 

కేతువు, 



482 

ఘాషయా తలో దుర్యోధనాదులకు కృష్ణదై పపాయనుని మాట 

_సకారమే పరాభవము కలిగెను, 

శ 3.4.1.6. ధార్హరాష్ట్రిలకు (పళశయము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆరణ్య వర్వము” 

(పథమాశ్వాసములో (188-524 గలదు, దుర్యోధనుని కతమున 

ఛార్హరాష్ట్ర్రలకు (వళశయమగు ననుట ధర్మరాజు ఆశంసః ' 

_ పాండవు లరణ్యవాసమున దై్యైతవనమున నిలిచిరి, ఒక పర్యా 

యము (పసక్సాను_వసక్తముగ (దొపది బలవంతులై నను నరణ్య 

వాసము వేయవలసి వచ్చుటకు ధర్మజుడే కారకుడని నిందించెను. 

ధర్మరాజు ద్రౌపది నోదార్చినను లాభము లేకపోయెను. అప్పడు 

ధర్మరాజు నోట 

వ॥ “ఉపశమ హీనుం డయిన దుర్యోధను కారణంబున ధార్త 

రాష్ట్రల కెల్లం బళశయం బగు నని” పలికెను (౬4). 

మహాత్ములు నొచ్చుకొనుట లోకమునకు మంచిది కాదు. పైగొ 

ధర్మరాజు నోట నెపుడును రాని మాట వెలువడుట వలన ననర్థమే యని 

స్పష్టమైన ది, 

వ. వామదేవ వృతాంతము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎట్టిన” భారతభాగము “ఆరణ్య పర్వను 

చతుర్దాశ్వాసములో (818,835_959) గలదు, దలుని కుమారుడు వామ 

దేవ మహాముని వాక్యము వలన మరణము నొందుట శాప సదృశము, 

సూర్యవంశపు రాజైన పరీక్షిత్తునకును, మండూక నాయకుడైన 

“ఆయువు” యొక్క కూతురగు సుకోభనకు పుట్టిన ముగ్గురు కుమారు 

లలో “శలు” డొక పర్యాయము వేటకై వనమున కేగెను, వేటలో 
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నతని రథ గుజ్బము లలసిపోగా వామదేవుని గుజ్బముల సహాయముతో 

వేటాడి పట్టణమునకు చేరెను, కాని గుట్టముల ఫీయ లేదు. వామ 

దేవుడు తనంత తాను వెళ్ళి యడిగిన నీయకపోగా పరిహసించి చంపు 

డని ముదల నిడెను, ముని కోపించి రాక్షసులను సృజించెను, వారు 

నిశిత శూలములతో రాజులను చంపిరి, ఈ వృత్తాంతము తెలిసియు 

శలుని తమ్ముడై న దలుడు వామదేవునికి గుజ్జమ ల నొసగక యతనిని 

చంప దనుర్భాణములను తెమ్మనెను. ఆఅస్వుడు వుహాముని కోపించి 

స (....నన్నేయ దెమ్మనిన విశిఖ 

మంతఃపురంబున సంతసంబున నున్న 

ఘను భవత్సుతు దున్ముగాక యిపుడ” (89) 

అని పలికెను, వెంటనే యట్లు జరిగెను. సుతుడు మరణించెను. దలుడు 

వానుడేవుని చంప నుద్యుక్పుడు కాగా హస్త స్తంభన మయ్యెను. అపై 

దలుడు (పార్ధింప వామదేవుడు కరుణించెను. హస్తస్తంభనము తొల 

గెను. బాలుడును (బతీకెను, 

అహంకార మెట్టి యనర్థమునేని తెచ్చి పెట్టు ననియు నహఠకార 

(సీరితులు సులభముగా తమ తప్పును తెలిసికొన తీరనియు తెలియ 

జేయుటకు నీ కథ దృష్టాంతము. 

4.9.4.1.8. సమరమున దుర్యోధనుని దుర్గతి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము థీష్మ పర్వము తృతీ 

యాశ్వాసములో (418.438) గలదు. దుర్యోధనుడు భీముని వలన 

దుర్గతి పాలగుననుట భీష్ముని భవిషృత్కథనము, 

పచి రోజులు సమరముచేసి “అర్జునుని బాణములతో భీష్ముడు 

శరతల్పగతుడయ్యెను, అతనికి దాహమగుడు 6 అర్జునుడు” బాణము 

అను ప్రయోగించి పొతాళగంగను రప్పించెను. ఖీష్ము డా జలపొనము 

* గావించి 
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అది యుగములో స్త్రీలు స్వేచ్భావర్ననులై యుండిరి, అ నాటికి 

పరపురుష సంగమము పొపము కాదు, 

ఉద్దాలకు డొక మహర్షి అతని భార్య బుతుమతియై యున్న 

వేళ నొక వృద్ధ 'బాహ్మణు డతిథిగా వచ్చెను, ఆ యతిథి యామెను 

కోరెను ఈ విషయము తెలిసిన ఉద్దాలకుని కుమారుడగు శత 

శితువు బాధపడి, కోపించి 

చ్ 
స! “అది యాదిగా సతు లెన్న ండు బర పురు 

షార్థినుల్ గా జన దన్య పురుష 
_సంగమంబున జేసి సకల పాతకములు 

నగు బరి [గహ .భూతలయిన సతుల 

కిట్టి మర్యాద యిమ్మనుమ్యల కెల్ల 

జేసితి లోక [వసిద్ది గాగ” (85) అని వలికెను, 
థి 

సమాజ మందలి స్వార్థ, మూర్థ, యనాగర కాచారములను 

తొలగించుటకు చేసిన (పయత్నము నీ శాపము విశదము చేయు 

చున్నది, 

4,9,4.1.4. కురు కులపొంసనుల పొపానుభవము 

ఈ వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము సభా పర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (194.245) గలదు, థార్హరాష్టు)ల వారి పాప ఫలము 

ననుభవింతురనుట శాప విషయము. భీష్మ డీ మాటలను పలికెను, 

ధృతరాష్ట్రుని సభలో ధర్మరాజు సర్వస్వము నోడిన వేళ, 

“నన్నోడి తన్నో డెనొ, తన్నోడి నన్నో డెనో” అని (దౌవది “(పాతి 

కామిని” యడిగి రమ్మనిన వేళు సభలోనే యీ విషయము తేలగల 

దని దుర్యోధను డాదేశించిన వేళ, రజస్వఅయు నేక వస్రయు నగు 

(వది కచ గహణమును దుశ్శాసనుడు చేయు వేళు. సభ్యులందరు 

|వత్యుత,రమును చెప్పక మౌన ముద్రను వహించిన వేళ, వికర్ణుడు 
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మా(తము (దౌవది యధర్మ విజేత యని యెలుగెక్తై చాటిన చేళ, 

“నా పశ్చలకు సమాధానమును సభ్యులెవరై న ఇప్పుిడని.. (ద్రౌపది 

వలవించిన వెళ్ళ 

వ॥ “నీ (వశ్నంబునకు నుత్తరం బయ్యుథిష్టిరుండు సెప్ప 

వలయు గానినాడు ధర్మనూక్ష్మత యెవ్యరికిని వెటుంగ 

_గహనంబు దినిఫలంబు వేగంబ యిక్కురు కులపొంసను 

లనుభవింతు”రని. వలికెను, (6). . 

థీనము డిది వజకి తాను కౌరవుల సంహరింతునని (వతిజ్ఞను 

జేసెను, భీష్ముని యీ మాటలు భీమ (వతిజ్ఞకు _ఫశిధ్వని రూప 

మగు శాప సదృశము, 

4 8.41.9, అరణ్యమున. ధార్హరాష్ష వనికి నవమానము 

ఈ వృతాంళము నన్నయ భారత భాగము “ఆరణ్య పర్వ సము” 

(పథమాశ్వాసములో (1- 79) గలదు, థార్శ రాష్ట్ర అరణ్యమున న నవ 

మాన పాలగుదురనుట భవిష్యద్వాణి, ఈ మాటలనిన వ్యకి 

కృష్ణద్వై సపాయన మహర్షి. 

పాండవు లరణ్యవాసమున నుండు వేళ వారిపై సకలాయుథ 

చులతో సెన్యము నడిపింతమని కర్ణుడు దుర్యోధనునికి సలహా నొస 

గెను, దివ్యదృష్టితో నీ విషయము నెజిగిన కృష్ణద్వైపాయనుడు 

దుర్యోధనుని వారించెను, అంతే గాక ధృతరాష్ట్ర్రిని దగ్గరకు వెళ్ళి 

కం! “వన గతులని వారల పె 

జని భంగము బొంది రాగ సమకబద్దెడు నీ 

తనయుడు గావున నీ వా 

తని వారింపు మది యనుచితం బని నెమ్మిన్ (గ) 

అని చెప్పెను. 
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ఉఊ॥ “నారదువచేత నిన్ను మునినాథుని గాగ నెటింగి యుండుదున్ 

'శౌరియు నీవు గూడిన నసాధ్యము లెవ్వియు లేవు దర్ప దు 

ర్వారుడవై న నీ వలని వైరము గీడని చెప్ప జెప్ప నీ 

కౌరవ రాజు మానడు దెగం జెడు గా కిట మీద ఖీమువే” (481) 

అని తన భవిష్యత థనమును స్పష్టము చేసెను, 

ఇది వజశకే భీముడు దుర్యోధనుని చంపుదునని సభలో (ప్రతిన 
లాడెను. ఈ మాటలు ఫలించుటకు భీష్ముని వాక్యములు కూడ తోడ 

య్యెను. 

ఓ,9.41,9. పొవ పుణ్య విభాగము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభా గమ కర్ణపర్వము ద్వితీయా 

శ్వాసములో (108-108) గలదు, వాహ్లికుల పాపములు శల్యుని చేరుట 

శాప విషయము. ఈ కట్టడి జేసిన వాడు కర్ణుడు, 

దుర్యోధనుని కోరిక మేరకు శల్యుడు కర్ణ సారథి యయ్యెను, 

కాని వారిరువురికి పొంతన కుదర లేదు. శల్యుడు కర్ణుని నవమానించు 

టకై యనోపొఖ్యానములను తడవెను, చివఅకు “అర్జునుని కీర్తిం 

చుచు కర్లుని తెగడెను, అప్పు డా కరుడు కోపించి బాహికుల వర న 
ణ ళం య అవాలి 

మును తూలనాడెను. బాహ్లీకులు గోమాంస భక్షకులు, మద్యపాన 

రతులు, అసంగత దురాలాప చతురులు, 

వ! “బాహ్లికుల కొడయుండవు తత్క్బృతంబు లగు పుణ్యపాపంబున 

. నాజవపాలు నిన్నుం జేరు నట్లుంగాక వారి యనాచారంబులు 

వారింవమింజేసి యా కల్మషంబు లెల్లను నిన్ను ంబొందు 

బాహ్లికుల కంటె మదదేశ జాతు అవినీతు అని యార్యులు 

సెప్పుదురు” (109) అని వలికెను, 

కుసునుములు, 
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శ9,41.10. జనమేజయుని కస్టానుభూతి 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన :వారతభాగము శాంతి పర్వము త్యతీ 

యాశ్వానములో (848-805) గలు, జనమేజయునికీ కష్టపరంపొను 

భూతి శాప విషయము. దీనికి నతని స్వయంకృ తావరాధమే కార 

ణము, 

పూర్వకాలమునకు చెందిన పరిక్షిత్తురుమారుడు జనమేజయుడు, 

అతనికి నధర్మ (వవర్తనము వలన _బహ్మహతాాదోష మందెను. కావున 

(పజ అతనిని నిందించిరి. బ్రాహ్మణులు కోపగించిరి® అందు వలన 

నతడు పురమును వదలి యరణ్యమున శౌనకు డను ముని యా శమ 

మునకు చేరెను. ముని యతనిని చూచి “పీనుగు వలె నున్నావు. ఎం 

దుకు వచ్చి తి”వని (సశ్ని ంచుచు 

చం॥ “= దై ఎక్కడే 

జనుము శిరంబు |క్రిందుగ నజ సము (కేల గలాడ వీ భవం 

బున తుది గూర కాక చయముల్ దొలువన్ నరకాధివాసివై ” 

(348) 

అని వలికెను, అవ్వుడు “మీ వలన దారుణ పొవమును పొచికొందు 

నని వచ్చితిని దయతో చూచి పరి్య(గహింప మని జనమేజయుడు 

(పార్థించెను. శౌనకు డప్పుడు నీత్ర ప్రిసంగములను చేసి యతని 

చోషములను తొలగించెను, 

(బహ్మహత్యా దోషము జనమేజయుని కున్నది, దానికి తోడు 

గా ముని కోపము బాధా (శాప) తీవోతను పెంచినది, 

ASL. ఉచథ్యున వృత్తాంతము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “అనుశాసనికపర్వ్య ము? 

'వంచమాశ్వాసములో (840.945) గలదు, వరుణదేవుడు చేసిన దుష్కో 

ర్యమునకు 6 ఉ చథ్యుడు” సర్వజలమును (తాగుట శావ విషయము 
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ఆంగిరస వంశజుడు “ఉచథు్యడు”, ఇతనికి సోముడు తన 

కూతురి నిచ్చి వివాహమును చేసెను, వారి కిష్టము వచ్చునట్లు వన 

ములో విహరించు చుండిరి. ఒకనాడు “డాచధ్యుడు యమునా నదీ 

స్నానమునకు వెళ్ళెను, అ సమయమున వరుణదేవుడు “జ చధుు”ని 

భార్య పై మనసుపడి వచ్చి యామె వెత్తుకొని పోయి తన పురములో 

నుంచు కొనెను, ఈ విషయనును నారద మహర్షి “ఉచధ్యు”నికి 
చెప్పెను, వరుణదేవుడు దిక్బాలకునిగా నుండియు నితరుని భార్యను 

బలవంతముగా తీసికొనిపోవట తగునా యని *ఉచథ్యుడు” పలికి 
యామెను విడిపించుకొని రమ్మని నారద మహర్షిని పంపెను, నారద 

మహర్షి. మాటను వరుణదేవుడు వినలేదు, తనను మెడపట్టి తోపించె 

నని నారదమహర్షి “ఉచధథుు్యు”నికి చెప్పెను, వెంటనే “ ఉచ థ్యుడు” 

కోపించి వరుణలోకములోని సర్వజల మును |తాగెను.' వరుణపురము 

ధూళి మయమయ్యును, అపుడు వరుణుడు 

సీ॥ a తం ..భయమంది మానిని గొని వచ్చి. 

me యొపి పిస్టేంచి ౫ వణమిల్లి తప్పు వాపి 

“కోని ముని కృవ గాంచి చనియో (8) 

'ఇచట పరుణలోకము' ధూశినముయమగు గాత యని “ఉచథ్యుడు” 

శపించలేదు. ' | కీయా రూవముస సర్వజలము నాతడు (తాగుటలో 

వరుణలోకము ధూళిమయ మయ్యెను, వరుణుడు “ఉఊచథుు”ని భారశీ 

నప్పగిఠచుటతో వివాదము పరిష్క్టృృత మయ్యెను, 

4,042... స్పష్టచి [తణ లేని కాపసుులు 

ఆం |ధ మహాభారతములో స్పష్టచి [తణ లేని శాపములు రెండు 

విధములుగా కనిపించును, 

న మొదటిది క్వాచిత్మముగా వద్యపాదము నందో లేదా వచన 

భాగమునందో యలవోకగా (పస్తావింపబడిన శాపములు స్పష్టచితుణ 
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తేని శావములు. అనగా నీ శాపముల యవగాహణకు తదితర గ్రంథ 

సాక్ష్యము అవసరమని యభిప్రాయము. . 

రెండవది శాపమను మాట లేకున్నను (క్రియ [వతి క్రియ ర్లూప్ష 

ములు కనిపించు. వృత్తాంతమలు. ఇద్దివి మూడు గలవు ఇవి 
1) బహ్మ, 3 నలకూబరుని, క్కి శాండిలి శాపములు 

4,9,4,2,1, (బహ్వ శాపము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “అది పర్వము” 

తృతీయాళ్వాసములో (2-40) గలదు. '“అద్రికొ అను “అప్బరస” 

మత్స్య మగుట శాప విషయము. శాప కర్త (బ్రహ్మ. 

“అదధి)క” వృత్తాంతము “అంధ్ర మహాభారతమున సమగ 

ముగా లేదు. కాని దేసీభాగవతమున కలదు. అదిక తెలియక ముని 

పాదముల మీద వడినది. అద్దాన |బహ్మ మత్స్య జన్మ. మొందుమని 

శపించెను. మత్స్యమునకు, మనుష్య, శిశుజన్మ. కలిగినవేళ, శాప వమా 

చన మగునని (బహ్మ యనుగహించెను, . . వ. 

అది౨క మత్స్యమై యమునా నదిలో తిరుగునపుడు “ఉపరిచర 

వసు” వీర్యమును (తాగుట సంభఏంజెను. అద్దాన.- నంతర్వత్ని: 

యయె్యొను. చివజకు జాలరు లా సుత్చ్యమును వట్టి కోయగా మనుష్య 
ర 

శిత జననమును మత్స్యము పూర్వపు దివ్య వనితాకారమును దాల్చు 

ఆంధ) మహాభారత మున 

వ॥ “తొల్లి బహ్మ శాప నిమిత్శంబున నదిక యను నవరస 

మున యందు మీనయి కుమ్మరు చున్న”. (88. 

వ॥ “అయ్యదికయు మానుష (వసవం బొనరించినం దనకు"; 

శాపమోక్షణం బగు నని |బహ్మ వచనంబు గలుగుటం జేసి 
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మీన యోని విడిచి దివ్య వనిత యయి దేవలోకంబునకుం 

జనియె” (33) అని యున్న ది. 

సృష్టి స్థితి లయములలో సృష్టి కార్యము (బహ్మది _ అతని 

నిర్ణయము ననుసరించి పునర్జన్మలు, జన్మాంతర పరివర్శనములు 

సాగుచుండును, అదిక మీన మగుటకును, నా మీన గర్భమున 

మత్స్యరాజును, మత్స్యగంథి యునుజన్మించుట మొదలగునవన్ని యు 

(బ్రహ్మ లలాట లేఖనమును బట్టి సంబంధించిన వే. కనుకనే యీ కథలో 

ముని పాదముల మీదవడిన “అదిక”కు శాపకర్త ముని గాక బిహ్మ 

యరయెెను. 

45.422  నలకూబరుని శాపము. 

ఈ నృత్రాంతము “ఎల్టిన” భారతభాగము “ఆరణ్య పర్వము” 

సప్తమాశ్వాసములో (15116) గలదు, రావణుడు పర స్త్రీలను బల 

త్కారము జేయకుండుట శాన విషయము, శాప కర్త నలకూబరుడు, 

శ్రీరామచందుడు రావణ వధానంతరము సీత నగ్ని (వవేశము 

చేయుమని యాదేశించెను. అప్ఫుడు పంచభూతములు సీత పలివిత 

యని చెప్పెను. అవ్వుడే (బహ్మ దేవతాగణముతో విచ్చేసి 

వ॥ “*నలకూబరు శావమునం జేసి దశగీవునకు బరస్రీలయందు 

బలాత్కారంబు సెల్లదు గావున నీ ధర్మవత్ని యందొక్క 

దురితంబును బొరయదు” (185) అని చెప్పెను. 

ఈ శావ వివరణ “ఆం|ధ మహాభారతము”న కానరాదు, 

4.9.4.2.  శాండిలి శాపము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఉద్యోగ పర్వము” 

తృతీయాశ్వాసములో (802-811) గలదు, గరుత్మంతుని పక్షము 

(కెక్క్క్రులు పోవుట శాప విషయము, శాప వదాత “శాండీలి” అను 

శేరు గల తపస్వి 
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గాలవ గరుత్మంతులు బాల్య మితు9లు. గాలవుడు తన గురు 

వగు విశ్వామితు)ని గురు'దక్షిణను తీర్చు నిమిత్తము గరుత్మంతుని 

సహాయము నర్ధించెను. గరుత్మంతుడు గాలవుని వీపుమీద నుంచు 

కొని తూర్పు దిక్కువై పు పయని ఎవెను, కాని గాలవుడు కూర్చొ నలేక 

డస్సి పోయెను. అతనిని కొండమీద దించి జల సేవనము గావిం 

ఇను, ఈ సందర్భమున గరుత్మంతునికి 

వ॥ *శాండిలి యను నొక్క తపస్వి శాపంబున బక్షంబులు డుల్లి 

యను [(గహంబునం [గమ్మథి వచ్చిన విషాద మోదంబు 

లనుభవించి యట చనుట చాలించెను” (811) అని కలదు. 

శాండిలి తవస్వి శాపము, తద్వి మోచనము “ఆఅంధి మహాఖార 

తముోని వివరముగా రేదు. 

4.9.4.8. విముక్స్ని లేని శాపములు 

శావములలో సాధారణముగా రెండంశము లుండును, మొద 

టిది శాపము నిచ్చుట, రెండవది శాప విమోచనోపాయము. కాని 

కొన్ని శాపములలో శాపము నిచ్చుటయే గాని శావ విమోచనోపాయ 

ముండదు. ఇటువంటివి విముక్షిలేని శాపములు, ఆంధ వువిఖార 

తములో విముక్కి చెప్పబడని శాపముల సంఖ్య “అటు”, ఇవి 

1) భృగుమహర్షి (అగ్ని సర్వభక్షకత్వ మ్ఫు, 2) సనత్కుమార, 

ఫ్రా యయాతి, ఏ) ఆయువు, క్ర భాగీరథీ, థీ ధర్మరాజు శాపములు 

4.8.49... భృగుమహర్షి శాపయి (అగ్ని సర్వ భక్షకత్వము 

చః వృతాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది పర్వను” 

[పథమాశ్వా సములో(128-185), తిక్కన భారతభాగము శల్యపర్వము 

ద్వితీ యాశ్వా సములోను(174,199.195) నాకే విధముగా గలదు, అగ్ని 

దేవుడు సర్వభక్షకుడగుట శాప విషయము. శాప కర్త భృగుమహర్షి, 
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భృగుమహర్షి. నదీస్నా నమునకు వెళ్ళుచు “అగ్ని” (పజ్వలన 

కార్యమునకు గర్భిణియగు తన భార్య సులోమను నియమించెను, ఆ 

సమయమున పులోము డను రాక్షవు డామెను గాంచి కామపరనవడై 

“ఈమె యెవరి భార్య” అని “అగ్ని” నడిగెను, నిజమును చెప్పకు 

న్నచో పులోమను బాధపెట్టునేమో యనియు, భృగువు శపించునేమో 

యనియు, సత్యమును చెప్పకున్న చో నసత్య దోషపాపము తనకు 

సం |క్రమించు ననియు “అగ్ని” యాలోచించి పులోమునికి నిజమును 

చెప్పెను. పులోముడు “పులోమ నాపూర్వ |పీయసి కనుక నా భార్య” 
అనుచు నామె వెత్తుకొని పోయెను, మార్గమథ్యములో గర్భస్థ శిశువు 

వెలువలికి వచ్చెను, ఆ బాలుని శరీర కాంతి దర్శనముతో పులోముడు 

భస్మ మయ్యెను. భృగువు స్నానానంతర మాశమమునకు వచ్చి 

భార్య చంకలోనున్న వీడ్డనుచూచి విషయమును తెలిసికొని “అగ్ని” 

పై కోపించి 

వ॥ “నీ వతి కోరుడవు సర్వభక్షకుం డవు కమ్మని శావం 
బిచ్చెను” (ఆడి స, 1 ఆ 18 

శాప విము కీ యో వృ తాంతములో లేదు, 

4.8. 4.8.2. సనత్కుమార కావము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆదిఎర్వము” తృతీ 

యాళా్యసములో (88.82 గలదు. స్తరూరవుడు “ఉన్మతు”డగుట శాప 
వ ( న్శ్మత్తు 

విషయము, శాప కర్శలు సనత్కుమారాదులు, 

ఇలా బుధుల కుమారుడు పురూరవుడు. అతడు సరా[క్రమ వం 

తుడై పదమూడు డ్వీవముల నేలెను. కాని ధనాశచే బ్రాహ్మణ 

శ్రస్టుల ధనముల నవహరింజెను, |బహ్మ కీ విషయము తెలిసి పురూ 

రవ యత్న నివారణార్థమై సనత్కుమారుని పంపెను, అతడు దివ్య 
ముని గణముతో పురూరవుని కడ కేగెను, కాని రాజ గర్వముతో 
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పురూరవుడు వారిని కలిసికొన లేదు. అంత మునులు కోపించి రాజును 

వ॥ “ ఉన్మత్తుంగా శపియించఛి3” (92) 

దాని పభావము వలన నతడు “ఉఊన్మత్తు” డె గంధర్వ లోకమున 

చ అన్నా. 

ఉర" శీ” సహతు డె యుండెను, 

ఆంధ్ర) మహాభారతమున పురూరవ శాప విముక్సి లేదు, 

_ అధికారమున్న పు డహంకార ముండగూడదనియు, నున్నచో 

తగిన కష్టఫలితమును పొందక తప్పదనుటను నీ శాపము సూచించును 

1.9.49... యయాతి శాపము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది పర్వము” 

తృతీయాశ్వాసములో (187-198) గలదు. యయాతి తన కుమారు 

అను జవ్వననునందే వంచత్వ యొందుడని శపించుట శాప విషయ 

ము, శాస కర్త యయాతి. 

దేవయాని |పిరితుడై శుకాచార్యులు యయాతిని జరాభార 

పిడితు డగుదువని శపించెను. యయాతి (పాధేయవడగా పకా 

చార్యుడు కరుణించి జరాభారమును కొడుకుల కిచ్చి శాప విముక్తిని 

పొందు మనెను. ఆ విషయములో యయాతి మాట నతని మొదటి 

నల్గురు పుతులు సమ్మతింవ తేదు. కాని మైదవ పుతు9డు నమ్మ తించె 

చు. అపుడు యయాతి 

వ॥ “యదు వంశంబున వారు రాజ్యంబున కయోగ్యులుగా 

_ దుర్వఘ వంశంబున వారు ధర్మాధర్మ వివేక శూన్యుల్లై 

సంకీర వర కరాతులకు రాజులుగా (దుహ్య వంశంబున 
జ ణి 

వారు డుపప్తవ సంతార్యంబై న డేశంబునకు రాజులుగా 

జరా దూషకుం డగుట నను వంశంబున వారు ముదియు 

నంతకు నుండక జవ్వనంబునన పంచత్వంబున కరుగు 

వారునుం గా శాపం బిచ్చును.” (195) 



492 

తండి? మాటను వినకపోవుట కుమారుల నేరము, ఒక తండి 

కరుణించి శాప విమోచనమును చెప్ప వచ్చును, ఒక తండి) యట్లు 

చేయక పోవచ్చును. యయాతి శావ విమోచనమును చెప్ప లేదు, 

,0,4,8,4.. ఆయువు శాపము 

ఈ వృత్తాంతము “ఎటజ్జ్టన” భారతభాగము “ఆరణ్య పర్వము” 

చతుర్ధాశ్వాసములో (818. కిక్ గలదు, సుకోభన పుతులు కపట వర్త 

నులగుదురనుట శాప విషయము, శాప కర్త సుకోభన తండి 

“అయువు”. 

ఆయువు మండూక నాయకుడు. అతని కుమార్తె సుకోభన, అమె 

సుందరిమణి, అమె యంద చందములకు ముగ్గులే పలువు రామును 

కోరిరి. జల 'విహారమునకు పంపకున్న వరింతునని చెప్పి రాజుల 

వివాహమాడెడిది. కాని తలియకయో లేదా యాదృచ్చికముగానో జల 

విహారమున కాజ్ఞాపింప నామె జలములో మునిగి మాయమయ్యడిది, 

పరీక్షిత్తు సూర్యవంశసు రాజు, ఆతడు వేటకు వెళ్ళి యరణ్యమున 

సుకోభను చూచి యామె షరతుకు నంగీకరించి వివాహ మాడెను. ఒక 

దినమున వారు వనవిహారమును జేసిరి. చెమట వట్టుటచే రాజు కొలను 

లోనికి దిగి భార్యను కూడ స్నా నార్థము రమ్మనెను. సుశోభన కొలను 

లోనికి దిగి మాయ మయ్యెను. రాజు సుశోభన కొజకు కొలనిలో గాలిం 

చెను. కప్పలు మింగియుండునేమో యని భావించెను, ఆ కోపముతో 

కనబడిన కప్పలను చంపించెను. అప్పుడు మండూక నాయకుడగు 

“ఆయువు” రాజు కడకు వచ్చి సుశోభన తన కూతురని, రాజులనేకు 

లామె వలన బేలపడిరని తెలిపెను, రాజు సుశోభననే కోరెను. అయువు 

తన భావనతో నామెను రప్పించి 

వ॥ “నీవు కడుం జెట్టవు _వేసిద్ధు లగు రాజుల పెక్కుం|డం బన 

వెట్టితివి గావున నీకుం బుబ్జెడు కొడుకులు గపట వర్తను 

లయ్యెడు మని కూతు శపియించను” (885) 
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కుటుంబ డీమము కంచె | పబాక్షేనముము మిన్న. కనుక మం 

దూక నాయకుడు తండ్రిగా కుమార్తైను కొంత కాలము క్షమించినను 

చివజకు నామెకు శాపమునిచ్వెను, ఈ కథలో శాప విమోచనము 

వేను. సుకోభన కుమారులు శల, దల, వలులు ముగ్గురును కపట 

స్వథభావులే. 

49.4.9.5. ఖాగిరథీ శాపము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము “ఊద్యోగ వర్యము” 

చతుర్ధాశ్వా సములో (360.364) గలదు. అంబ “ఏజయి” పారుట శాప 

విషయము, శావ కర్త గంగాదేవి. 

ఫీమ్మడు తన సోదరుని క్రై “అంబు అంబిక్క అంబాలిక” అను 

నిర్ణయించెను. కాని “అంబి తాను సొళ్వదేశపు రాజును (పీమించి 

తినని చెప్పగా నామెను వదలి పెట్టెను. అయినను “అంబొను సాళ్వ 

చేశపు రాజు తిరస్కరిం చుటతో తన బతుకీట్లు పాడగంటకు భీమ్మడే కార 

కుడని యతని పి పగ బద్దెను. నిష్టుర తపశ్చర్యకు పూనుకొసను* 

మరియు (వతముఅ ననేకముల నొనర్చెను, ఆమె తప మందరిని 

యాశ్చర్యచకితులను చేసినది, గంగానది కుతూహలము తో “అంబ” 

తవశ్చర్యకు కారణ మేమనెను, అంబ ఫ్రీమ్మహననార్థమే తాను తప 

నును చేబూనినట్టు వలికెను. ఆ మాటలకు భాగీరథి కోపించి 

వ॥ “కుటిల (పచార వగుట నీ వీ తనువు విడిచి యేజయి 

పాజం గలదాన వింతియ గాని రొండు గానేరపు” 

(364) అని. పలికెను. 

భాగీరథి మాట (శాపమున్ఫకు రెండంశము లున్నవి. మొద 

 బీది తల్లి హృదయము. రెండవది కుటిల వర్తనుల వట్ట నేహ్యషము, లీ 

శాప విముక్తి చెప్పబడక హోవుట యిందలి విశేషము. 
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కీల, లి రం ధర్మరాజు శాపము 

ఈ వృత్తాంతము తిక్కన భారతభాగము స్త్రీ పర్వము ద్వితీయా 

శ్వాసములోను (178-184), శాంతి పర్వము |వ్రథమాశ్వాసములోను 

(2-41) గలదు, రహస్య గోవనము ప్రీల కుండదనుట శావ విషయ 

ము, శాప కర్త ధర్మరాజు. 

భారత యుద్ధానంతర ము ధర్మరాజు మరణించిన వారికి నగ్ని 

తిలోదక కార్యములను మొదలిడెను. అప్పుడు కుంతి కర్ణునికి నగ్ని 

కిలోదక కార్యములను చేయుమని యాతని జన్మ రహస్యమును ధర్మ 

రాజుకు చెప్పెను, ధర్మరా జట్లు చేసెను, ఆపై “పభ స్వీ కర ణార్ధము” 

మాస పర్యంతము గంగాకీరమున విడిది చేసెను. అవ్వడు నారద 

వేదవ్యాసులు వచ్చిరి. వారిని ధర్మరాజు కర్టునికి కలిగిన శాపములను 

గురించి యడిగెను, నారదుడు కర్ణ వృత్తాంతమును సమగముగా 

తెలిపెను. అ మాటల నాలకించిన ధర్మరాజు చాల బాధపడెను. అపు 

డచటనే యున్న కుంతి కిని పొండప పక్షమున చేర్చుటకు తాను 

చేసిన _సయత్న ములను స్పష్ట వణజచెను. మరియు శ్రీకృష్ణుని 

[వయత్నములను గూడ తెలిపెను. కనుక కర్ణార్థము బాధ వడుట 

తగదని బోధించెను. ఆ మాటలనువీనిన ధర్మరాజు కుంతి నసహి్యంచు 

కొనుచు కర్ణ జన్మ రహస్యము నింత కాలము తెలియజేయ కుండుట 

వలన ననర్థము వాటిల్లెనని 

శే,గి॥ “అంగనా జనము్ములకు రహస్య రక్ష 

ణంబు నందలి శకి మనంబులందు 

గలుగ కుండెడు మెల్ల లోకంబుల నని శ 

పించెను.” (శాంతి ప, 1 ఆఅ. 4) 

రహస్య గోవనము సమర్థనీయమే. కాని కొన్ని రహస్యములు 

వ్యక్షి, కుటుంబ, నమాజముఅ కే యనర్థము తెచ్చునేని యట్టి వాని 
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రహస్య గోపనము సనుర్భవంతము కాదు, నిందార్హము. భారతయు 

మునకు ముందు పాండవులకు కంతి కర్ణ జన్మ రహస్యమును తెలిపి 

యుఆడినచో భారత కథ మరియొక విధముగ జరిగి యుండునను 

టలో సందేహము లేదు, 

న్ 

1,944, ఫలించని శాపములు 

శాపమన్ను తరువాత ఫలింవ వలయును, ఫలింపకున్న నది 

వ్యర్థము, వ్యర్థ శాపమునకు శాప కర్త తపశ్శక్తి లోపమో లేదా 

యా శాపమునకు విరుగుడుగా మరియొకరి వర బలయో కారణ 

మగును, ఇట్టివి “ఆం|ధ మహాభారతము”న రెండు గలవు, అవి 

1) సరమ 2) వర్వతుని శావములు. 

43.441. సరమ శాపము 

ఈ వృత్తాంతము నన్నయ భారతభాగము “ఆది పర్వము 

: పథమాశ్యాసములో (78-90) గలదు, జన మేజయునికి ననిమిత్తా 

గమ భయము కలుగుట శాప విషయము. శాప కరి దేవతల శున 

శియైన సరమ, 

జనమేజయుడు కురుక్షేత ప్రాంతములో దీర్చ సత్త యాగ 

మును చేయ మొదలిడెను, అప్పుడు సరమ సంతతి యగు సారమే 

యము |కీడార్థ మచటికి వెళ్ళెను. సతీ త్రియాగ ప్రదేశమున సార 

మయము (సవేశించుటతో జనమేజయుని సోదరులు దానిని కొద్దీరి. 

సారమేయ మా విషయమును సరమకు చెప్పెను, సరమ వెళ్ళి జన 

మేజయుని గద్దించి 

కం॥ “తగునిది తగదని యెదలో 

వగవక సాథులకు బేద వారల 'కెగ్గుల్ 

మొగి జేయు దుర్వినీతుల 

కగు ననిమిత్తాగమంబు లయిన భయంబుల్” (85) 

అని చెప్పి యద్భృశ్య మయ్యెను, 
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ఆ సత్స)యాగము ముగిసినపిమ్మట జన మేజయరాజు “సరమ” 

మాటలకు విశ్రీకారార్థము శాంతిక పౌష్టిక [క్రియలను నిర్వ ర్తించ దల 

చెను. అన్వేశించి సోమ [శవసు డను నతనిని పురోహితునిగా గావించు 

కొని యనవరత శాంతిక పౌష్టిక |కియలను నిర్వర్తించెను, 

అనిమితాగమంబు లై న భయములు కలుగునని చెప్పి సరమ 

యద్భశ్యమైనల్లే శాంతి కర్మలతో తత్మావ కీీవతయు నదృశ్యు 

మయ్యెను. కనుకనే జన మేజయునికి కలిగిన యనిమిత్రామగము లైన 

భయముల వర్ణనలు “ఆం|ధ మహాభారతము”న కానరావు, 

Adhd, 2 పర్వ్యతుని శాపము 

ఈ వృ క్రాంత ము తిక్కన భారతభాగము “శాంతి పర్వము 

[పథమాళ్వా సమ ములో (౬45 వ్ గలదు, స్యంజయుని కుమారుడు 

దీర్ధాయురు పె తుడు గాకుండుట శాప విషయము, శాపకర్త పర్వతుడు, 

నారద పర్వతులు చూ పనా ఇకుల్లు శృ వలె భూలోకమున తిరు 

గుచు సృంజయు డను రాజు నంట చేరి కొంత కాల ముండిరి, వారు 

స్వర్లోక గమనమునకు నశ యించు వేళ (బాహ్ముణులు సృంజయునికి 

నుపకారమును చేయుడని కోరరి, రాజు వేడకున్నను నారదముని 

“దేవతలను మించు కొడుకు పుట్టు” నని పలికెను, కాని పర్వతుడు 

దేవేందుిని తేజమును రక్షింప దలచి 

వ॥ “విను మక్కుమారుండు దిర్భాయురు పేతుండు గాకుండు 

ననియిను” (258) 

అప్పూడు నారదముని ఆపద కలుగు సళ నన్ను స స్మరింపు” మసెను* 

బాలుని స్వేదము, లాలాజలము, మల మూత9ములు బంగార ముగా 

రునని, దానిచే సువర్ణస్టవి యనుపేరు కలుగునని చెప్పెను, నారద 

ని సహాయము వలన సువర్ణష్టీఏ యెట్టి బొధలును లేకుండ శతాధిక 

సహస సం వక్చరములు రాజ్యము నేలిన. 
ర్ట జ్జ 
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ఈ వృతాంతమున పర్వతుని కావమును నారదముని పర 

మడ్డు నినదిః 

4,5,4,5. చర్విత చర్వణ శాపము 

ఒక వ్యకి వినాశనమునకు గాని లేదా మరణమునకు గాని కార 

ణమైన శాపమే మరియొకరి చేత (పస్తావింప బడుట లేదా :శాసిఠప 

బడుటను చర్విత చర్వణ శాప మన బడును. 

అంధ మహాభారతములో ఫ్రీకుష్ట పరివార 'వినాశనమునకు 

రు 

సంబంధించిన శాప మిట్టిది. 

గాంధారి శాపము 

ఈ వృతాంతము తిక్కన భారతభాగము స్రీ వర్వము ద్వితీ 

యాశ్వాసములో (2.185) గలదు, శ్రీకృష్ణుని జాతి వారందరును 

తొలియుట శాప విషయము. శాప కర్త గాంధారి. 

పదునెనిమిది రోజుల పాటు ఖీషణ యుద్ధము సాగిన 'తరువొత 

గాంధారీ ధృతరాష్ట్రులు తక్కిన. వరివారముతో సమర క్షీతమునకు 

నేగుదెంచిరి, వేదవ్యాసుడు గాంధారికి దివ్యదృష్టిని . (పసాదించెను, 

సమరములో మరణించిన పరివారమును, పాడైన వస్తు సముదాయ 

మును నామె చూచి యా(కోశించెను, జ్ఞాతి “యుద్దమునకును, కురు 

వంశ నిర్మూలనమునకును, యదా వస్తు సాయమునకును శ్రీకృష్ణుడే 

కారకుడనియు, నతని యుపేక్ష వలన నిట్టి యనర్థము సంభవీంచె 

ననియు తూలనాడెను, దిని కంతకు ఫలితము ననుభవింపు మనుచు 

స్రీ! . _పొలియుదు రన్నోన్య 

ఘాతుకులై భ వజ్ఞాతి తి జనులు" (167 

అని శపించెను. అట్లే శ్రీకృష్ణునికి "దిక్కులేని చావు వచ్చునని పలికెను, 

అవ్వుడు శ్రీకృష్ణుడు గాంధారితో నీ శాపము చర్విత చర్వణ 

మనియు నిదివర కే కణ్వాదిమహర్షి _పోక్క మని పీర్కొసెను, 

ఇక ఉపసంహారము 

ఈ సిద్ధాంత వ్యాసములో కనుగొన్న యంశములు “శఉపసం 

హారము”లో సమీకృత ము. 
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బుషిగణ విషయమున నారదుడు విష్ణుమూర్తి వలన మాత్రమే 

వరానుగహమును పొందిన వాడు, ఇతరులు తింమూరు అ వలన వర 

ములను పొందిన వారు, 

వైవాహిక నరములు-లి. వీటిలో పురుష నయత్నో పేతములు 

వనితా | పయత్నో పేతములు గలవు, దేవతాస్త్రీల యాకర్షణలకు లోబడి 

వివాహమాడిన వారిలో శంతనుడు పథముడు. నుర్త్య్యాంగన యంద 

చందములకు సొక్కి కన్య నిమ్మని కోరిన వారిలో “అర్జునుడు” 

ముఖ్యుడు. తానొక రాజునకు వరము నీయగా పుట్టిన కన్యను తానే 

వివాహమాడదలంచిన వాడు “అగస్త్యుడు”. తమ సుఖ సంతోషముల 

కొటికు శంతనుడు అర్జునుడు వీవాహమాడగా సంతానము కొటికు వివా 

హమాడిన వాడు “అగస్త్యుడు”. 

మగని కొఖకు తపించిన వారు “దేవయాని, దేవసేన, ఇం (ద 

ఫీన”లు, వీరిలో దేవయాని తన్ను రక్షించిన యయాతిని, దేవసేన 

తన్ను రక్షించిన “ఇందుూని సహాయము వలన తన కిష్టమైన 

కుమారస్వామిని వలచి వివాహమాడగా “ఇం|దసేన” మాగతము 

తపముతో పతి వరమును పొందినది. 

వతి వరములు_5. నీటిలో దైవ, మానవ వరము లున్న వి. 

' దెవేందుడే వతి కావలయునని భరద్వాజముని కూతురు (పభావతి 

పట్టుబట్టి పొందుట యిందలి విశేషము, 

సంతాన వరములు - 84. వీటిలో |బహ్మ మహేశ్వరుల, ఇం 

 (దోది దేవతల, 'బుపషుల్క మహారాజుల వరము లున్నవి. సంతాన 

వరముల విషయములో నొక విశేష మున్నది. మహాభారత నాయ 

'కుడు విష్ణువు, విష్ట్వంశయైన శ్రీకృష్ణుడు ప్రధాన సూతధారి, 

“జతర. శివత 'లిచ్చిన సంతాన వరము లున్నవి. కాని ,నిము విచ్చిన 

సంతాన వరమేదియు కనిపించదు. మం (త్రోచ్చారణతో దేవతలు 



సంతానమును | పసాదించగా, నితరులు చేసిన సేవకు మెచ్చి బుషు 

ల్కు తమ్ము (పార్థన జేయగా సంతసంచి రాజులు వరముల నిచ్చుట 

కనిపించును. 

భుశ్త వరములు _ 4, వర పదాతలు కశ్యప పజా వతి, ఇంది 

వినత దేవతలు కాగా కార్త వీర్యార్థనుడు రాజు, భుక్సికి నుద్దేశింపబడి 

నవి జంతువులు మరియు మనుష్యులు. సృష్టిలో బలవంతమైన జం 

తువుల యునికి మంచిది కాదు, వానికి కూడ వినాశ మవసర ఘు అది 

యుగాక “వై రము” జంతు స్వభావము కూడ. కనుకనే “భుక్తి వర 

ముల” |పసక్సి భారతమున కనిపించుచున్న వి. వీనిలో “గజగచ్చ పౌ 

వైరము బప్పుకొన దగిన వృతాంతము. 

పునరుజ్జీవన వరములు _ 5. భారతీయ జీవితములో కుటుంబ 

(పాముఖ్యము విన్మరింనరాని విషయము, కలహము లున్నను కలిసి 

పోదమను కాంక్ష పైగా తమ వారికి “ఎడరు” కలుగు వేళ వారికై. 

స్మరించుట “పేగు ఇదలికొకు సంబంధించిన విషయము, తల్లి కొజకు 
పాకులాడు వాడు పరశురాముడు. తం|డి కొటికు వగచిన వాడు 

“అర్యావసుడు” సోదరుల కొజకు పరితపించినవాడు ధర్మరాజు, భర్హ కె 

యడవుల పొలైన యంగన సావిజ్. కొడుక క్రై కుమిలిన వారు శాంతి 

పరణమున పేర్కొనిన నద దంపతులు. 
ఖు ara 

ఆంధ) భారతములోని విద్యావరములు కేవలము _ లీ మాత 

మే, వర _పదాతలలో నొకరు (తిలోకాధిపతియైన “ఇం | దుడు”కాగా 

రెండవ వారు కర్మసాక్షియైన సూర్యభగవానుడు, ఒకరు విద్యానుగ 

హమును చేయగా మరొకరు విద్యాలబ్దిని పొందుట తొలి రంటను 

కనిపించగా వరస్పరము తనుతమ విద్యలను బోధించుట నల్కబుతు 

పర్ణుల కథలో కనిపించును. 



రామాయణ భారతములకు “బ్రతిహాసము”లని పేరు రామాయ 

ణము వ్యక్తి నిష్టము. భారత కథ కుటుంబ కథ. రామాయణములో 

ధర్మ (వసంగములకు నవకాశము తక్కువ, కథా విస్పృతి వలన 

భారతమున ధర్మ [పసంగములకు నవకాశ మెక్కువ. రామాయణ 

మున వరములు, శావములు చాల తక్కువ. భారతమున వరములు, 

శాపములు చాల యెక్కువ. 

ఆం |ధ మహాభారతమున లెక్యుకు వచ్చిన వరముల సంఖ్య 354, 

వీనిలో భారత కథకు సంబంధించిన వరములు 108. ఈ 954లో 118 

వరములు - కేవలము “వర” శబ్దముతో స్థాపితము, ఇవియే గాక 

““అడుగుట్క అను (గహించుమని యడుగుట, అభివాంచితము, ఇష్టము, 

'ఈప్పితము, కోరుట, వేవించుట, దె పాిర్థిచుట, కరుణించుట, శరణము” 

మొదలగు రూపములలో కూడ వరములు కనిపించును, 

ఏ (వధాన దేవకలైన బ్రనా విష్ణు మా హిశ్వరులలో. బిహ్మ 

యిచ్చిన వరములే (20) యెక్కువ, క వగణములో “అగ్ని యమా” 

దుల కంటె “ఇందు” డిచ్చిన వరము (2కి లెక్కు వ, అల్లే మహరి 

గణముల వేదవ్యాసుడు ప్రస్తావించిన వరము (15) లెక్కువ, 

శ . 

Ce 
- వరానుగహమును హొందిన వారి దృష్టితో చూడగా తిమూ 

స్తలు సరస్నర, మిచ్చుకొనిన వరములు కనిపించవు. దేవతలు పొం 

దిన వరములు 18 కాగా రాజులు పొందిన వరములు 120. లింగ 

నిభేదముతో పరిశీలించగా స్ర్తీల కంటె పురుషులు పుచ్చుకొనిన వర 

ములే హెచ్చు, పురుమ లు పరానుగ4హ ములను పొందగా ప్ర్రీలు 
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62 వరములనే పొందిరి, వరాను[గహమును హొందిన వారు దేవ 

తలు బుషులు మర్త్యులు, రాక్షసులు, పథుప క్ష్యాదులు, 

వరములలో తొలి తుది వరములను పరిశీలించగా మొట్టమొదటి 

వరము “ఆది” పర్వములో “ఉ భంకోపాఖ్యాన ము” న కనిపించును. 

చివరి వరము స్వర్గారోహణ పర్వమున “ఇంద్ర” ధర్మరాజుల సంవాద 

మున _వసౌాపితము. తొల్కితుది వరములను (పసాదించిన వాడు 

దేవేంద్రుడే. ఇక స్వభావ దృష్టితో వగిశీలించగా మొదటి వరము 
“అయాచితము”. స్వర్గారోహణ మందలి వరము యాచితవరము. = 

మహాభారతము నందలి వరములను పరిశీలించగా మరికొన్ని 

విశేషములు కనిపించును. 

త్రిమూర్తులలో విష్ణు వొకడే యితరుల నుండి వరమును పొంద 
లేదు, బ్రహ్మ విష్ణువు నుండి వరములను పొందుట మాత్రమే గాక 
శివునకు కూడ వరము నిచ్చిన వాడే. శివుడు బిహ్మ నుండి యొక 
వరమును పొందినను బ్రహ్మకు ననేక వరములను ప్రసాదించెను, 

రాక్షసులు బ్రహ్మ మహేశ్వరుల నుండి వరములను పొందిరి. 

కాని విష్ణ వు నుండి పొందలేదు. కొని రాక్షసుల నుండి వరమును పొం 

దిన కీర్తి విష్టువుదే, 

[తిమూర్తులలో (బహ్మ మాహేశ్వరుల మధ్య వరస్పర వరము 

లున్నట్లు దేవగణములో పరస్పర వరప౦ందానము కనిపించదు, నైరుతి 

చందులు తప్ప యితర |వముఖ దేవతలు దేవతలక్కు మదర్హ్వులకుం 

పశుపక్ష్యాదులకు వరముల నిచ్చిన వారే. వర (పదాతల్నైన దేవత 
'లితరుల నుండి కూడ వరాను[గహమును పొందుట యొక విశేషము, 

ఆట్టి యను|గహము చేసిన వారు “అగస్త్య, చ్యవన, దధీచి” మొద 

తె న వారు. 
“Dum 
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మాహాత్మ్యము, క్షతియోచిత ధర్మము, తతోపదేశము, పరమార్థ 

రహస్యము, మహనీయ బోధనములు చేరును, 

మె[తీ వరములు _ శ. ఈ మూడు కూడా సహజములు కాపు 

సకారణములు, ఇం (దవృతాసురుల మైత్రికి విష్ణువు, అగ స్త్యవింధ్యా 

చలముల మై (తికి దేవతలు కారకులు, అర్జున అంగార పర్గుల మైతి)లో 

ముందడుగు వేసినవాడు అంగార పర్జుడను గంధర్వుడు, మొదటిది 

దేవ రాక్షస మైత్రి. రెండవది అగస్త్య వింధ్యాచలముల మై (తి. 

మూడవది క్షియ గంధర్వ మై(తి, 

పదవీ వరములు _ లై. ఇందులో ఇం |దాధికారము, రాజ్యా 

ధికారము, సైన్యాధ్యక్షతలు (పథధానములు, ఇం |దపదవిని కోరని 

నహుమని “ఇందు9”నిగా జేసి, యతనికి నహంకారము కలుగునట్లుగ 
చేసి యతని (భష్టత్వమునకు పూ నుకొన్న వారు దేవతలు, యౌవ 

రాజ్యాధికారమును కోరిన వారిలో శకుంతలది యాకాంక్షా రూపమైన 

భ విష్యధృష్టి. కె కేయిది సమానులలో నాధిక్యము కొఅకు చేయు 

[పయత్నము,. 

కామ రూపత్వ వరములు _ £, కామ రూవమును కోరినవారు 

రాళ్లసులే యగుట వీశేషము, సుందోవసుందులు, రావణుడు కామ 

రూపత్వ మును కోరినవారు, 

భవిష్యత్మథన వరములు _ 4, థాండవ వన దహనము, మ 

ర్శ్యుల మరణము, తింపురాసుర సంహారము, సజల సముద వృతాంత 

ము._ ఈ నాల్గింటిని సూచించిన వాడు [బహ్మ, త్రిమూర్తులలో 

(బహ్మ సృష్టి కర్న, లలాటరేఖను విభజించు వాడగుటవలన భవిష్య 

త్మథనమును చేయుట యతని కే తగును, 
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విముక్తి 

మైనవి. తన దాస్య విముక్తిని కోరుట వినత వంతు కాగా, యితరుల 

విముక్తి కొజకు పొటుబడుట ధర్మరాజు, [దౌవది, వీరాటులలో కనిపిం 

చును, 

కరములు _ 4 ఇందులో బంధ విము క్తులు పదాన 

రక్షక వరములు _ 19. కిమూర్తుల్కు | పముఖ దెవతలు, మహ 

రులు కొండరు రాజులు రక్షక వరముల నిచ్చిన వారే. బ్రహ్మ 

యిచ్చిన వరము లన్ని యు దేవతల కే చెందినవి, విష్ణు మాహా 'శ్విరు 

లిచ్చిన వరములు సురలకు, మర్శ్యులకు, సంబంధించిన వే పెం 

అవేయ వరములు _ 2. వరములను పొందినవారు మ ర్య్యరాక్ష 

సులు, మర్త్యడు జరాసంధుడు. రాక్షసుడు దుంధుడు, ఇవి పేరునకు 

“అజేయ” వరములై నను దై వశక్షికి “అజేయములు" గావు 

ఆయుధ వరములు _ 5, అస్త వరములు _-6, కొన్ని యాయు 

ధముల నిచ్చిన వారు దేవతలే, అర్జునుడు “అంగార పర్టూడను గం 

ధర్వుని కిచ్చిన “అనలాస్త్రము” తవ్ప మిగిలిన “అస్ర్రవరము లన్ని 
యు దేవతలు | పసాదించిన వే. 

పరికర వరములు _ 21, ఇవి నిత్యావసరార్థము, ఆ|| శిత” 

పోషణార్థము, శతు జయార్టము, పొలనార్లము, “అలంకా” రారము థి థి థి థి 
నీయటిడినవి, దేవతలు,రాజులు, రాక్షసులు కూడ నీ వరముల నిచ్చిరి. 
ధర్మరాజునకు తా్యమస్టాలిని సూర్యదేవుడు, సభను మయుడను రాక్ష 
సుల విశ్వకర్మ, కుండలములను ఉదంకునికి పౌష్య మహారాజు |పసా 

దించిది, 

అనుమతి వరములు _ 4. ఇందులో యాగానుమత్కి సమరాను 
మక్కి మరణానువుడి వరము లున్నవి, 



వ్ర 

అభయ వరములు _ 6+ వీనిలో జంతువుల, సైనికుల సంపా 

రనము (వధానముగా కనిపించును, 

కృపావరములు _ 19. వీనిలో దైవ, మహర్షి, మర్శ్య కృపావర 

ములున్న వి. వీటిలో (పాణ రక్షణకే | పాధాన్యము, వీని నను[గ 

హించిన వానిలో నర నారాయణ మాహేశ్వరులు, “అష్ట టిక్సాలకు 

అలో “ఇందాగ్ను లు”, మహర్షులలో “అతి, అగస్త్యం గౌతముోలు 

ఉపశాంతి వరములు _ 18. వీనిలో |క్రోధోవశాంతి పథాన 

ముగా కనిపించును. మహాభారతములో (బహ్మరుదాాదుల కోపళాంతి 

కనిపించును. కాని శ్రీమన్నా రాయణుని [కోధము వర్ణీతముకా లేదు. 

బుషులలో జమదగ్ని, పరశరామ్మ పరాశర, బార్యాదులు కోపగస్తు 

లుం స్రిలలో శ్రీకృష్ణుని దేవేరులు గాంధారి కోప[గస్తులుగా కనిపిం 

తురు. 

సహాయ వరసు.లు _ !2 వీనిలో సమర, సారథ్య సహాయములు 
° | బాధాన్యములు, 

ఉపాయ వరములు _ 18 పీజిలో బిహ్మ, విష్ణువు లుపాయము 

లను సూచించి నట్టున్న వి. కాని శివు డుపొాయపు జోలికి పోయినట్లు 

లెదు. నారద వేద వ్యాసు లుహాయనులను సూచించి6, 

సందేహ నివృతి, వరములు _ 7. వీనిలో ధర్మ సందేహ నివృ 

త కీ ప్రాధాన్య మున్నది. సందెహమునకు గురియైన వారు చాల 

వరకు మర్త్యులే, 

సహాయ వరములు _ కం ఇవి చాలవరకు కుటుంబ, [గామ సం 

క్షేమము కొఅకు నుద్దేశింపబడిన వి. 
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సంహార వరములు _ 5. వీనిలో రాక్షస సంహారము, _వసిద్ద 

వీర సంహారములకు (ప్రాధాన్య మున్నది. హరిహరులు సంహారము 

నకు పూనుకొనిరి, కాని బ్రహ్మ పూనుకొన్న బ్లు కనిపించదు. 

[పత్యుపకృతి వరములు _ 2. ఆశ9యాశితులు కలకాలముండ 

వలయుననుట యీ వరములలోని యంతరార్థమః 

విశ్వాసానుబంధి వరములు _ 15, వీటిలో లోకాంతర సందర్శన, 
పుణ్యలోక పాపి, విశ్వరూప సందర్శన వరములు చేరును. 

అయాచిత వరములు _ 60, వీటిలో తిమూర్తులు, శ్రీరామ 
శ్రీకృష్ణులు, ఇం| దాది దేవతలు, “అంతర్హితగ భూతములు, మహర్షులు 

మునులు, జాంహ్మణులు, రాజులు మంతు9లు, రాజవంశపు స్త్రి లిచ్వి చన 

వరము లున్నవి. దేవతల కాధిక్యమును నిలుపుటలో బ్బహ్మ పక్ష 
పొత వై ఖరి యిందు కనిపించును. 

యాచితా యాచిత వరములు _ 10. యాచించిన వారి (వవర్త 
నను బట్టిగా ని, కోరిక యందలి విషయమ ను. బట్టిగాని వర |పదాత 

అయాచితముగా మరియొక వరము నిచ్చుట వీనిలోని విశేషము. 
వీటిలో శివుని వరము లేకపోవుట యొక (వత్యేకత. -ఇందాిది దేవ 
తలు కువలయాట్విని కుమారులను |బతికించుట్క గడువు లోపల చేర 

లేనేమో యని బాధపడుచున్న “ఉఊదంక” మునికి నాగలోకములో 
పర్టన్య దేవత యిచ్చిన వరములు (పత్యేకతను కలిగి యున్నవి, 

| వరములలో గుర్తుంచుకొనదగిన యొక పత్యేక విశేషమున్న ది 

వర (గహీతలు లాభమును, మేలును పొందగా వర _వదాతల కే 

కష్టము కలుగుట, ఇట్టివి భారతమున మూడు కలవు. మొదటిది సోమ 

కుని బుక్వి జునికి నరకపొప్పి.. సోమకుడనె రాజర్షికి వంద మంది 

భార్యలు, కాని యేకైక కొడుకు మా్యతమే. బుత్విజుడు రాజుయొక్క 
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యేక్రైక కొడుకును వధించి యజ్ఞమును చేసి, రాజునకు శత పుల్ల 
సంతానము కలుగునట్లు చేసెను, బిడ్డను వధించి యజ్ఞమును చేయుట 

సాపము. దాని ఫలితము వలననే యా బుత్వి జునికి మరణాంతము 

నరక లోకము సిద్దించెను, 

రెండవది వసిష్టమహర్షి శావము.- కార్త వీర్యార్దును డను రాజు 
“అగ్ని” దేవునికి గిరి నగరారణ్య [గామ ఖర్వటాదుల నాహారముగా 
నిచ్చెను, అగ్ని దేవుడు వనములోని వసిష్టమహర్షి యా [శమమును 
కాల్చెను. ఆ మహర్షి కోపించి పరవరాముడు కార్లీర్యార్డునుని బాహు 
వులను నరకునని ఇ శవము నిచ్చెను, 

మూడవది కుబేర శావము, _ శిఖండికి న్థూలకర్ణుడను యక్షుడు 

తన మగతనము నిచ్చెను. ఆ మరుసటి దినముననే “శిఖండి బతికి 
యున్నంత వరకు స్ఫూలకర్ణుడు స్త్రీగా నుండునని కుబేరుడు స్ఫూల 
కర్జునకు శాపము నిచ్చెను. 

_ అంధ మహాభారతమున లెక్కకు వచ్చిన శాపములు 90, వీనిలో 
భారత కథకు సంబంధించిన శావములు _ .9, ఈ 80లో కేవలము 
55 శాప శబ్దముతో స్థాపితము. ఇవియే గాక “కోవగించుకొను, ఆగ 
హించు, కనలు, అగు, అగుగాక” మొదలగునవి కూడ శాపములుగా 

కనిపించును, 

(తిమూర్తులలో |(బహ్మ మాతమే శాపముల నిచ్చెను. హరి 

హరు లిచ్చిన శాపములు లేవు . 

శాప సిద్ధి పొందిన వారి దృష్టితో పరిశీలించగా శావగిస్తులలో 

రాజులే (34) యెక్కువ. ఆ పె ఎ శావగ్భిస్తులై న దేవతలు (14 నితరులు 

లింగభేదముతో వరిశీలించగా క స్రిల కంటె (12) పురుషులే (75 శాప 

(గేస్తులు. శావమ. లను పొందినవారు దేవగణము = బుషిగణము,నుర్త 5 
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= గణములో రాజులు, బ్రాహ్మణులు, రాక్షసులు, వచీవక్ష్యాదు లున్నారు, 
భారతములో రోకసులు పొందిన కావములు 4 మా[తమే. 

శావేములలో తొలి తుది శాపములను పరిశీలించగా తొలి శాపము 

“ఆది” పర్వము ప౦థమాశ్వాసములో కనిపించును. సరమ జనమే 

జయునకు శావము నిచ్చుట యిందలి (వధాన వృతాంతము, చివరి 

_ శాపము మౌసల పర్వములో (| పసక్తము, కణ్వ, నారద, విశ్వామి 

తులు యాదవుల కిచ్చిన ముసల సంబంధ శాపము, శాప స్వభావ 

దృష్టితో వరిశీంచగా తొలి తుది శావములు బాల్య చేష్టల ఫలితములే* 
మొదటి శాపము జనమేజయ సోదరుల బాల్య చేష్టకు |వఠతిఫలము 

కాగా, చివరి శాపము సాంబాదుల బాల్య చేష్టకు (వతిఫలము. = 

స్థాన (భష్టాత్మక (లోకాంతర గమన పాపి) శాపములు _ 4, 

గర్వముతో ప్రవర్తించి యయాతి, యజ్ఞ సమయములో హింసను 

సమర్థించి “ఉపరిచర వసువు” స్వర్గలోకమును పోగొట్టుకొనుట యిం 

దలి | వక్యేకత. 

స్థితి | భష్టాత్మక శావములు _ 28, వీటిలో వంశ విచ్చే దక, జన్మ 

వరివర్తక (మర్హ్య, నికృష్ట, తిర్యక్ జన్మ), “అవస్థ” వివర్యయాత్మక 
గౌరవ రాహిత్య, “అనుభూతి” ర్యయాత్మక శాపములు చేరును. 

విష్ణుమూర్తి తన శ్రీకృష్ణావతాంసును కావై చాలించు కొనకుండ 
నింద లేనిదే బొంది పోదను మాట కర్ధవంతముగా గాంధారీ నుండి 

శాపమును పొందెను. 

'అష్ష వసువులు దేవతలలో ద్విజులు. వారే | పలోభమునకు 
8 

గురియై వసిష్టమహర్షివే శావ్యగస్తులై ర. పుణ్య సమృద్దిచే (పహ్మలోక 
© 

మును చేరిన మహాభీషడు మానవ సహజ బుద్ధి తొలగకనే [బహ్మబే 

శాపమును పొందెను, 
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పరవృతి, భయానకమైనదని భగవద్గీత బోధించుచున్న ది, ఒక 

బాహ్మణుడు క్షతియ వృతి, నాచరించి వేటకు వెళ్ళి, బాణ మొక 

మునికి తగులుటచే బోయవానిగా జన్మించవలసి వచ్చును, అతడే 

ధర్మవ్యాథుడు, 

నహుషుడు “ఇం[ద* వదవిని చేవబ్టెను. అతడు గుణహీనుడు, 

కావుననే శచీదేవిని కామించెను. దేపతల మాటలను విని, యాచరింట 

“అగస్త్య” మహర్షిచే “ఉరగ” జన్మ శావమును పొందెను, 

గోవును దానముగా నిచ్చినచో స్వర్గలోకము సిద్ధించునని భార 

తీయ సం[పదాయముం ఈ విషయములో తన (పమేయములేకనే 

చమయొకరి కిచ్చిన గోవును మరియొకరి కిచ్చి నృగుడను రాజు కృకల 

(తొండ) జన్మ టెత్తెను. 

తన కోపమే తన శతువని సామెత, కావుననే వినత తన సవ 

తియెన కదు)వమీ ద నసూయతో నొక యండమును చిదిమి తన కొడు 

కుచేతనే దాసిగా నుండువుని శాపమును పొందెను. 

స్వరూవ, వైకల్య శాపసులు _ లికి వీటిలో యావద్దేహ పాక్షిక 

అంగ, మరణాదుల వలన వై కల్య శాపములు చేరును. 

శాపములలో గుర్తుంచు కొనదగిన (పత్యేక విశేషములు _ శా 

వములన్నింటిలో షండత్వసిద్ధి శావము ప త్యేకతనుకలిగి యున్నది. 

ఊర్వశిచే అర్జునుడు షండ (నపుంసకత్యశావ _గస్తుడయ్యెను. ఇచ్చట 

నామె సమయమును తెలుపలేదు, కావున నా శావము. “అజ్ఞాతవాస” 

కాలములో ననుకూలించు నట్లు “ఇంద్రుడు” వరము ననుగిహించెను, 

“=. మర్యోధనుని “ఊరుభగ్న” శావము విశేషము, కొంత మంది 

మూర్భు లెంత గొప్పవారి సలహాను కూడ వినరు, అదే వారికి శాపనార్థ 
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మగును, మైత్రేయ ముహాముని సలహాను దుర్యోధనుడు వినకపోగా 

కాలి బొటన వేలితో నేలను రాయుటతో ముని శపించెను, 

చూపునకు, వాక్కున కున్న తీ్యవతను నిరూపించు వృత్తాంత 

ములు రెండు, (వాహ్మణుల కోధ వీక్షణము వలన చార్వాకుడను 

రాక్షసుడును, దమయంతి శాప వాక్కును పలికిన వెంటనే కిరాతకు 

డును సద్యోమరణము నొందిరి, 

పొరబాటు మానవునికి సహజము. అది తెలియక కావచ్చు, 

తొందరలో కావచ్చు, విథి బలీయము (గ్రహబాటు కావచ్చు, శాప 

వభావము కావచ్చు. తన మాటను బిడ్డలు వినలేదని కదువ కోవ 

ములో శపించగ్నా సిర్షోషియైన మునిమెడ పై పాము శవమును వేసి 

నాడని శృంగి ముని శపించెను. పాండురాజు తెలియక కిందముని పై 

బాణమును వేసనందుకు కిందముడు, “అర్జునుడు” శిఖండిని ముందుం 

చుకొని తెలిసి భీష్ముని పడగొట్టి నందుకు “అష్టవసువులు”, శావ సభా 

వముచే కల్మాషపొదుడు |బాహ్మణ దంపతులలో |బాహ్మణుని చంపి 

నందుకు నా [బాహ్మణ ప్రి శాపముల నిబ్చిరి. 

కొన్ని శావముల వలన శాప గ్రహీతలకు మేలు కలిగెను. శొద్దా 

లకు డను ముని తన కుమారుడైన నాచికేతునకు నిచ్చిన శాపము 

వలన నతడు బాల్యమునండే యమలోకమును చూచి, పిమ్మట భూలోక 

ములో కొంత కాలము జీవింప గలిగెను, 

అర్హునునకు “ఊర్వశి” యిచ్చి న షండత్వ శాప మతనికి “అజ్ఞాత 
జ 0 లా 

వాసి కాలములో నువయోగ పడెను, 
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కొన్ని శాపముల వలన మూడవ వారికి లాభము (మేలు) కలు 

గుట విశేషము, రావణుడు బలవంతముగా వై [శవనుని పుష్పక 

విమానమును గహించెను. అది వై శంవణుని కాపముచే శ్రీరామ 
చందుని పాలయెను, 

కపిలమహర్షి |కోధ వీక్షణములచే సగర పుతు9లు మరణించిరి. 

అదాన (పజలకు కష్టములు తొలగెను, 
© లట 

మహాభారతము నందలి వరములు శావములలో మత, రాజకీయ, 
సాంఘికాంశము లున్నవని సారాంశము. వశే్యకించి వరములం 

దును శావములందును మనస్త త్త్వమునకు (వత్యేక స్థాన మున్న 

దని ఫలితాంశము. వినూత్నాంశ పరిశీలనకు మహాభారతము నం 

'దలి వరములు శాపములు కరదీపికలు వంటివి, 



వ్] ] 

ఉపతరించిన (గ్రంథములు | 

తెలుగు 

ఆంధ) సారస్వత పరిషత్తు . 

హైదరాబాదు 

కృష్ణమూరి, గరికపాటి .... 
క్ అరి 

కృష్ణమూర్తి, శ్రీపాద 

గోపాలకృష్ణమూర్తి, నందుల... 

రామకృష్ణయ్య. కోదాడ .... 

రామకోటి శాస్త్రి, కేతవరపు.... 

రామశాస్తులు, పొర్నంది .009 

[గంథములు 

ఆం |ధ మహాభారతో పన్యాసములు, 

ఆం[ధ సారస్వత పరిషత్తు, 

తిలక్ రోడ్, హైదరాబాదు. 1981. 

సంస్కృత మహాభారత విశేషములు. 

రచయిత, అరండల్ పేట, 

విజయవాడ-న2 1967 

మహాభారత రహస్య విమర్శనము 
లక్షీ గంధ మండలి, 

తెనాలి. 1999 

ఆంధ మహాభారతము_కాప దేశిక 
[|వతిపతి. 

శ్రీమతి నందుల రామలక్ష్మి 

సాంబమూర్తి స్రిట్= రామరావుపేట, 

కాకినాడ _ 4 1982 

అం |ధ మహాభారత కవితా విమర్శ 

నము, వెంకటరమణ పబ్లి కేషన్స్, 

రాజమండి), 1929 

మహాభారతము _ తత్స్వ దర్శనము 
గంగాధర పల్లి కిషన్, 

విజయవాడ 2. 1906 

శ్రీ మహాభారత విమర్శనము, 
వేదం అండ్ కంపెనీ 



లక్ష్మీనరసింహారావు, సరాంజు... 

వరమాన సమాజము-నెల్లూ రు 
ధి | గ 

చేంకటరాజు, పెన్మెత్స 

చేంకట శ్రీనివాసాచార్యులు, 

శ్రీమక్కిరుమల. 

వేంకట సుబ్బయ్
య 

అప్పజోడు 

చిణుగోపొలరావు, పీ 
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_అంధి నముహాభారతము _ అలంకార 

సమీక్ష. 

యస్, పొండురంగరావు, 

10.11.22. కోట, హిందూపురం, 1001 

కవి తయ కవితా పై జయంతి 

వర్ధమాన సమాజము, నెల్లూరు, 

. మహాభారతము ఉపొఖ్యాన తత్వము. 

పివి, కృష్ణవెణి, వర. (10, 

బులుసుమూడి, భీమవరం, 

పం,గోం (జిల్లా 1962 

శ్రీ మహాభారత వైజ్ఞానిక సమీక్ష. 

(అది పర్వము) | 

యస్,తి.వి, రాజగోపొలాచారులు, 

27174, శ్రీనివాస భారతి, 

నాగేంద్ర రోడ్డు, అల్లూరి సీతారామ 

రాజు నగర్, ఖీమవరము 

వంగో, జిల్లా, 1900 

మహాభారతము _ మానవ స్వభావము 

ఎ, సరోజినీదేవి, బి/డి-్, బి-క్యాంప్, 

కర్ఫూలు, 1977 

సంస్కృృతాం!ధ భారతభాగ
వతములు 

సదృశ విషయ పరిష్కోర వివెచన, 

జయ కాలనీ, 2, పోరు కారన్ స్ట్రైట్, 



శేషగిరిరావు, దేవరకొండ .... 

సత్యనారాయణ, శోభిరాల.... 

సుబ్బారావు. బి 

అంగ 
ag) 
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భారతకథలు_అంతరార్థము, 
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